
(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 
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Α ΑΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΕΧΕΟΕΤΙΟΑΙῚ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΒΥ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108ΒἘἨ 

ΒΥ 

ΒΑΜΌΕΙ, ΒΟΙΓῈΒ ὈΕΙΝΕΕ, Ὁ.Ὁ. 

. ἈΝΌ 

ΟΕΈΟΒΟΕ ΒΌΘΗΑΝΑΝ ΟΒΑΥ, 1 

ΥΟΓΌΜΕΙ 





ΤΗΕ ΪἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥῪ 

Α ΟΑΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΕΧΕΟΕΤΙΊΙΟΑΑΙ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΚΥ 

ΟΝ 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 10Β 
ΤΟΟΘΕΤΗΕΕ ὙἼΤΗ Α ΝΕῊ ΤἈΑΝΒΙΑΆΤΙΟΝ 

ΒΥ͂ ΤΗ͂Σ ΓΑΤΕ 

ΒΑΜΌΕΙ, ΚΟΙ1ΕΒ ὈΒΙΝΈΒ, Π.Ὁ. 
ΒΕΟΙυ5 ῬΚΟΡΈΒΘΟΝ ΟΥἹ ΜΕΒΒΕῊῪ ΑΜΌ ΓΑΝΟΝ ΟΥ̓ ΓΗΕΙΞΤ ΓΗΌΚΟΗ, ΟΧΡΌΒῸ 

ΜΟΝ. Ὁ.Ό|ΤΎ., ΟΛΜΒΕΆΙΡΟΚ ΑΝῸ ὈΒΩΙΝ; ΜΟΝ. Ὁ.Ὁ»., ΟΙΆΑΘΟΟΥ ΑΝῸ ΑΒΒΚΌΞΕΝ 

ΡΕΙΙΟΥ ΟΡ ΤῊΣ ΒΕΙΤΊΞΗ ΑΟΑΌΕΚΜΥ 

ΑΝῸ 

ΘΕΟΞΚΟΕ ΒΌΘΗΑΝΑΝ ΟΒΑΥ, Ὀ.1με. 
ῬΒΟΥΚΞΘΟΚ ΟΡ ἨἩΚΒΑΚῊ ΑΝῸ ΟἿἿΌ ΤΑΘΤΑΜΕΝΤ ΚΧΕΚΟΚΒΙΒ ΙΝ ΜΑΝΒΡΙΊΚΙΌ ΓΟΙῸΝ 

ΑΝῸ ΟΚΙΝΡΙΕΙῸ ᾿ποτύπεπκ ΟΝ ΤῊΚ βκρτύλοιντ Ὄχροδο 
ΜΟΝ. Ὧ.Ὦ., ΑΒΚΚΌΚΕΝ 

(ΙΝ τῆοιυ νουῦμΜῈ5) 

ΥΟΙΜΕῚΙ 

ΝΕΝ ὙΟΚΚ 
ΘΟΗΑΕΙΕΒ ΒΟΕΙΒΝΕΚ᾽ 5 50Ν8 

ΙΟΖΙ 
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τὸ ΠΕΥ͂] ὙΟΤῚ. 
ῬΌΒΙΙΟ ΔῊ ΡΥ 

“Ὁ "πὶ 

4 οτ δα 
ΑϑτΦ’ Π7"ν. ΔΤ 

ΜΓ νι: ΒΟΤΤ . ΟὙΟΝ5 

ΠῚ 4224 . 

73 Κίρλδι͵ ο΄ Τνακεϊαέδέοπ απο Κοῤγοασιοέίον ανὸ οςονυρά, 



ῬΡῬΒΕΕΑΟΘΕΗ 

----.-.-- 

ΘΟΜῈ εἰρμίεεη ποητ 8 Ὀείοτε ἢἷβ δαί ἴῃ ἘἘΌΓΌΔΙΥ 1014, 
Ὧγ. Ὀγῖνεσ θεσδη {δα δοῖι] τυγίτἰηρ᾽ οὗ ἴῃς νοϊπτης οἡ “ 70 " 
ἴον ἴδε “ [πίεγηδείηδὶ Ογίεςαὶ (οπιτηεηΐαγν." [ἢ {πε αχίἀα16 
οἵ 7απυάγν 1914, Μ θη {πα νεγῪ βεγίουβ πίυγε οὗ ἢ 158 111πε55 μδά 
Ῥεοδπια ονϊάοηΐ, μα τοῖς ἃ βϑῃογι τηθηογαηάυηι οὐ ἴπ6 5ἴαΐα 

οἵ μῖ8 ΜΘ, δπά βιρρεβιίοῃβ ἔογ ἴπε οοπιρϊ δἰΐοη οἵ δἷβ ννογῖ, 
Ιη 115 με Ἴχργεββεὰ ἃ βίγτοηρσ ἀδϑῖσε ἴπαΐς 1 που! σοπιρεῖα 
ναὶ μα ψ85 σοπῃρεπΠεαὰ ἴο ἰεανε ἱποοπιρὶεῖθ. ὙὍὙπα ἴδϑκ, 
Ι Κπεν δἵ οῆςα, νου θὲ δγάιοιβ δηὰ δρϑογρ τηυςοῇ ἐϊπια ; 

Ῥυξ ποῖ ἴο υπάετίακε ἱξ, ογ ἴο ἀο 1658 ἴδῃ τὴν Ὀεβέ ἴο ἀϊ5- 

οἤαῖρε ἴἴ, ψου]ἃ πᾶνε Ῥεδη δὴ 11] τεζυγη ἴογ 411} ἴαϊ 1 παά 
Ἰοὴσ ονεά ἴο ἴπε ἔϊεπάβῃρ ἀπὰ βοῃοϊαγβῃΐρ οἵ Ὦσ. Ὀγίνεσγ. 
ΤΕ {ἴπιε ἱηνοϊνεά πα5 Ἄἄνεη Ἴχοεεάςξα τὴν Ἴχρεοζαδιοῃβ, ρασεὶν 
Ῥαοδιιβα ψῃδΐ τεπιαϊηεαά ἴο θῈ ἄοης ὑγονεά 50 τηυο ἢ πΊοα 
τπδη ἀρρθαγεὰ δὲ ἢγβϑί, Εἰπάϊηρ ἴμαΐ ἴῃς πιὰ55 οὗ τηδζεσγίδὶ 
ψνου]ὰ θὲ νεῖν ρτεαΐῖ, δὰ νυ ϑῃίηρ [πὶ [π6 Ρυ δ] σαιίοη οὗ ἴῃ 6 
οοπητηοηΐδγυ 5ῃουὰ ποῖ θὲ ὑπάπν ἀεϊανεά, τ. Ὀτίνεσ μαά 
δδε]εσ ἰηνίτεά τ. Α. Η. ΜΟΝεῖϊε ἴο υπάεγίακε ἴμς ἐχερεῖίοαὶ 
τοΐε58 δηὰ ἴῃς [ηἰγοἀυςξίοη, δηᾶ, πδ΄ σοπάϊείοηΒ νν ἢ τεραγὰ 

το [ἢ οἷαίπλ5 οὗ οἴδογ ννοσῖκ, ῃγ. ΜΟΝε 116 μδα σοποοηϊεα. [ἢ 

νγὰ8 ΠαῖιΓΑΠν ΓΤ Οὐ νΟΙῪ βίγοησ ἀαϑῖγε ἰμαξ τῇ 8 ἀγγδηρε- 
ταδηξ ββουϊὰ βἰδηὰ, δηά δὲ ἢγϑὶ σ. ΜΌΝ ες ἀρτεεὰ τῃδὲ ἰξ 
58ῃου]ά, δηὰ ἱπάεςεα, ἴῃ Ἰοοκίηρσ ᾿Βγουρῃ ἴπε ΜΘ ν τ ἃ νίεν 
ἴο δἰ ονῃ ρᾶτῖ οἵ ἴῆς νόοῦκ, δά ἀβδά οἡ ἴδε ἤγθε Ἵομαρίογϑ 

βοηδ ὃὑχγίθί ποῖθβ νῃϊομ, ἀυΐν πα], ἢανα Ῥδθη τγεϊαϊηθα, 

Βυῖ Ἰαΐεγ ἴῃς οἰαἰπιβ οὗ δ8 οἴει ψογὶς Ῥεοᾶπια 580 ργαϑϑὶπρ' 
[μὲ δε ψβϑῃβαὰ ἴο νι πάγανν ἔτοπὶ σο-ορεγαϊίηρ ἴῃ (ἢ 5 οοπι- 

ν 



νἱ ῬΡΆΕΕΑΘΕ 

τηεηΐδιυ, δη, [πουρῇ ἴξ ννὰ5 ψ τ ἴῃς ρτεδίοϑε ταρτεῖ, 1 οουά 
Ῥυῖΐ δοφιυίεθοα ἴῃ ἢῖβ ννίϑῃ, Τῆυβ ὃῪ ἴαγ ἔπε στεαῖοσ ρατί οἵ 
τῆς νοτκ, δηά ἴἢς πα] γεϑροηβ ΠΥ ἴον ἐπα οἷς οὗ ἰξ, ἢδ5 
[ΔἸ]θη οα πιθ. Οὔ (Πα δοίυδὶ ἀϊνίϑίοη οὗ (ἢς νγοῦῖκ 1 νψν}}} σρθαῖκ 
ξυγίμετ. 

Ιη ἴδε πιεπιογαπάπτι ἴο ψῃϊοἢ 1 πᾶνα δἰ υδοά, τ. Ὀγίνεσγ 

ψτοῖα: “1 Ὀεραη [5 ἰῃ Αὐὑρ. 1912; δπα δᾶνε σοπηρ]εἰοά 
πε ἤτβδὲ ἀγαῖς οὐ νἱγίιδ!!ν 411 [6 ῥῃ]οΙορίςαὶ ποῖθϑ, ἀπά 
τανίβεα (ἤδπὶ 85 ἴα ἃ5 δδοιιΐ Ὁ. 14: 1 πᾶνε αἷβο σοπιρίοἰδὰ 
ονἰγίσα!γ τῆς ἐγαπϑίαϊίοη δηά ((αἰσῖν σοπιρεῖθῖγ) τῃ6 6χ- 
ἐρεῖοαὶ ποΐεβ οὔ ο. 3-9 δπὰ 40-41. ΜνΏδη τῆς πιαίογίδὶ 

ν 5 μαηάεά ἴο πηεα, 1 ἰοιπά παὶ ἰδ οοηπίαἰηδα [655 οἵ (ἢς 
ἰγδηϑιαϊίοη τδη τπὶβ ταϊρῃμξ βεεπὶ ἴο ἱπιρὶν : ἴῃς ἰγαηϑίδξίοη 
οοηδίϑβιεα οὗ ἃ τοχὶ οὗ {πε ΕΝ. νὰ τπῈ νεγν οχίδηβινε 
δἰτεγαϊίοηβ ρδοθὰ οὐ {πε τηδγρίη ; οσοδβίοῃδ! ν ἃ οδοίςς 

Ὀεΐνεεη ομςα οσ ἔνο γεπάδγίηρβ ννᾶ5 ἰεἴξ ὀρεη ἴογ ἤπὶ }ιάρε- 
τηεηῖ, Τῆαβα οογγθοϊίοηβ οὗ ἴα ἈΝ. Ῥερδηὴ νὴ ο. 3 δηὰ 
εχίεπάβα (νὰ [86 ἐχοερίοη οὗ 1οἿ Ὁ 57) ἴο ς. 28, ἀῃά ἀραίῃ 
ἴτοτι 408-418. ΟΥ̓ ἴπεβὲ ραγῖϑ, ἴβεη, ἴῃς ἰγαηβϑίίζοη ἰη τς 

νοϊυπιε ἰ8 Ὀγ. Ὀτίνεγ᾽β, ἐχοερί {παΐ (1) πεσε δηὰ ἴμεσε 1 Βᾶνε 
τηοάϊβεα οεγίδίη γεπάοσγίηρβ οὗ ἴῃς ἘΝ. εξ ὑποοτγγεοίεά, ουὐἱΐ 
οὗ τεραγά ἴο οἵμεσγ ραϑϑαρεὲβϑ οἵὐΓ᾽Ἔχργεβϑ βἰδίειηθηΐβ ἰῃ {Π6 

ποῖε5; (2) ἴδαξ 1 δανε δχεγοίβεα τ[ἢς ἤπαὶ ᾿υἀσεπιεπέ 85 
Ῥεΐναδθῃ δἰϊεγπδῖνα γεηἀθγίηρϑ; δηά (3) ([μδῖ 1 ἢανε τῃγουρῃ- 

᾿ουξ ἀεξατγηιίηθα ον [ἴῃς αἰνίϑοηβ ἱπῖο [ἴπε8, αἰβείςἢῃθ, δπὰ 
ἐὐβεϊοἢϑ μου] θὲ τεργοβεηΐεα, ὙΤῇα Ἔχερείίοαὶ ποῖεϑ, ννῃϊο ἢ 
εχίεπαεα οηΐγ, δηὰ παῖ ἡ} νεγν ναγγίηρ ἄερτεαβ οὗ σοηι- 
ῬΙεἴεπεββ, ἔσγοπὶ 33-οὐὐ δηὰ 40)6-4159, γγεγε ποῖ ἰπ ἔογπιὶ ἴογ 

Ῥυβιϊοδιίοη : ἰῃ δποΐμοῦ μαζί οὗ [ἢς πχεπιοσαπάμσῃ (Πς ἰπβίγαο- 
κίοη τυ 8: “ ϑυοῇ Ἄχεροίίοαὶ ποῖεβ ἃ8 1 ἢᾶνε υυγτΐθη, Πα [πὰ 
εὐϊίοτ] οαπ ὑ[Π|Ζ6, ϑυρρίεπιεηξ, οὐ ἀπηεπά, 858 ἢ6 |{κ65. ϑ1 

8ῃου ἃ παίυγα!ν {πὸ τῆς Ἐχρδηδίίοηβ, εἴς., οἵ τν ")οὁ ἐπ 
2116 ΚΑΙΡΌ ἴο 6, 88 ἴδ 85 ροβϑίθὶες, δάορίε, Ρυξ 1 ἄο ποῖ 
τάκ (Πἰ5 ἃ σέηε φζηῶ ποθ" 1[Ι. ἤν δοσογαϊηρ]ν ἱποογρο- 
ταῖδά τηυο οὗἉ ἐπ πιδίοσίαὶ ἰῃ ἴῃ σοπιπιθπίδν οἡ ἴπεβθ 
Ῥαγίβ οἵ πε ἰεχῖ; ἴο ἢανα αἰϑείηρσιυ θα ἴξ σοπδίδηςΥ ἔγοπι 
τῆς δἀάϊ!ξίοηβ δὰ πιοάϊβοιλίίοηβ τοαυΐγοα του] μᾶνε ἀπά υἷν 



ΡΕΕΡΑΟΘΕ νι! 

ΤσοπιρΙςαἰεα ἔπε ποῖεβ, Ὀυϊ ἤδγε ἀπά ἔπεσε, Ἔβρθοῖδ!ν νυν ἤθη 
ΓΥ ον ᾿υάρεπγχεηΐ 5} ΡΒ Ὺ ἀϊβεγεὰ (ες. οὐ 38), 1 πᾶνε 
ταδάε ιι5ὲ οὗ ἱπνεγίεα σοπιπηᾶβ ἴο ἱπάϊσαϊε ἀΐγεςξ αυοίξατκίοη. 
Βτεγοδάϊν, μονγενεγ, ἰξ πλὰν Ὀε βαϊὰ οὗ Ρρ. 31-37 δηά 354--}71 
{παῖ ἰῇς ποῖίοβ. οὐ ἱπάϊνίάια! νεγβεβ, ἃ5 εἰϊβιϊπος ἔγοῖ ἴα 

ἰηϊγοάιιοίοιν δηά σετγίαϊπ Ἰοηρεῦ ποίεβ (ἐ. οὔ Ρὑρ. 40, 
771, ἅτ νεσγν ἰαγρεῖὶν ἴῃ βυδβίδηςσς ἀπὰ ἰδγρεὶν αἷβο ἴῃ δχ- 
Ριεβϑδοίοη, Ὀσ. Ὀτγίνεγβ ΕῸΣ [π6 τεϑί ἴδε σοπιπχεηΐαγν ἰβ 

ταΐπα, ἐπουρῃ ἰπ ογάεσγ ἴο ρεγρείυδαίς Ὦτ. Ὀγίνεσ᾽β ροΐπίὶ οὗ 

νίενν, 1 ἢᾶνε γεᾳυθηεν οἰζεα ποῖ οηἷγ μἷ8 ϑοοξ 977 7οὐ ἐμ τὴς 
Κευϊεά ἵγεγείονμ, Ὀὰϊ αἶϑο ἢΐ5 Πηεγοάμεοίον ἐο {ἠέ {, 1] πγαΐμγε οὗ 
ἦε Οἱά Τεςίανπεμί, απ οσοαϑίομδ!ν 1 πᾶνε ἰγαηϑίεσγεα ἴο {πῈ 

Ποπηπιδηΐαγυ, ἃ8 Ὀεΐηρ πλοῖα ἀρριορτγίαϊε ἴῆεογε, ἃ ρϑββδᾶρε 
τοὶ ἴῃς ῥῇῃ]οϊορίοαὶ ηοῖεβ, ἀἰβι προ ϑΐηρ Ἐμ15. πιαῖῖογ ὈῪ 

δάάϊηρ “Ὠτ." 
ΜΙ τὰς ΡὨ]οϊοσίοαὶ ποΐεβ8 1 μᾶνὲ δάορίε ἃ ἀϊβεγεης 

οουζθα. [ἴ ψᾶ8 ἴο ἴἢε58ε ἴῃε ρτγεαίεϑδι δἰϊεπίίοη δηά [ῃε ἤ1165ὲ 
τενἰϑίοη δα δε ρίνεη. [{ βθεπιεά ἀδϑίγα]α ἤδη (1) {πᾶ 
τῆν 5δοιυ]ά ἴο ἴμ6 ἢ ϑὶ ροβϑβίθ!α Ἄχίεηϊ ΡῈ τεργοάυοεα δηά 
τ8μεῖγ δυϊπογϑῆϊρ πιδάς οἶδαγ; γεῖ (2) ἰμαΐ ῃε86 ποΐβϑβ 5βῃοι ά 

Ρ6 45 οοπιρὶείε δηἀ Ποπιορβήεξοιβ 88 ροβϑϑίδε. 1 δᾶνς, ἴπογα- 
ίογε, ψῃ 6 δαάϊηρ ἔγεεϊγ, ρεγῆδρϑ ἴο με εχίεπε οὗ δρουΐ ἃ 
τηϊγά οὗ τὴε νος, ἀἰϑε πρι ϑηθα 411 τὴν ονη δάάϊτίοηβ ἰπ 
ϑδυθδίδηςς, Ἔχοαρῖ ἰπ οσ. 1. 2. 3215 «απὰ 421} ψῃΐοἢ τα, 

δπεγεῖὶν πιῖπε, ΌῪ Ρἱδοῖὶηρ ἴμ6πὶ πῃ βαυᾶγα Ὀγδαοκεῖβ; Ὀυ} 1 
πανα ποῖ τβουρῃϊ ἰς πδοαβϑασν ἀπά αν ἴο πη] ρῚν (Π6βε βῖρτιβ 

ΡΥ υϑἷπρ' {πεπὶ ἴοσ ἴδε ΑΒ] πρ ἴῃ οὗ οδνίουβ ταίεγεποαβ [εἰ 
ὈΙδηϊ ἰπ τε ΜΆ, ποῦ ἴο αἀἰϊδιϊηρυ ϑἢ 5115 )ξ ἔογπιαὶ σἤδηρεϑ 
πιδάς ἰπ ργεραγίησ ἴῆε ΜΒ ἴον ῥργεβϑ8, οὔ ἰῃ ρήοοῦῦ. Α8 πιεη- 
τἰοπεά ἴῃ ἴῃς ραϑϑᾶρε αἰγεδάν οἰϊεά ἔγοπιὶ [ἢς τηθπιογδηῃπι, 

ςΟ. 1-|4 μαὰ δε τόσα ΠΥ τενίϑεά πδη τῆς τοϑί; βοπηα 
ποΐεϑ5, οὐ ραγίβ οἵ ποίεϑ, νγεσα 51}}} απινγ θη ἐνεη ἴῃ ἔπεβα 
ΘΑΙ]Ϊασ σπαρίεγβ, θυῖ {πε ὈΙΑΠΙς βρᾶσαβ ἵπ ἴῆε ΜΘ νεῖε ἴασγ 

τόσα ἐτεαυεηῖ ἴῃ [πε ἰαΐῖεγ ομαρίεγθ, δἀπὰ υπίογίππαῖεὶν 
οσουγγοά ψῃογε πδν οὗ πε πιοδὲ ἱπιρογίδης οἵὔ αἰ οι] 

Ραββᾶρεϑ, 50 ἢ 85 11οὐ ζ, ψγεγε σοποεγηθ. 
Εἴπαὶ τεϑροηβί 1 Π πὴ Υ ἴογ [ἢ ᾿νΠοἷς πιυϑί, 88 1 πᾶνε ϑβαϊά, 



νἹ] ῬΕΕΕΑΟΘΕΒ 

πὑπάεγ {Πα οἰγοιπηδίδησα8 τεβὲ ἀροη της; Ῥυΐ ψ ΙΓ {{|58 ᾿σονῖϑο, 
ἴῃς ἀἰκιγ Ρυξίοη οὗ τ[ῃ6 ψγοσκ πᾶν Ῥὲ ἴδιι.5 ἰα υ]αίεά : 

ῬΗΙΞΟΙΟΟΙΟΑΙ͂, 
ὙΤΚΑΝΒΚΑΤΙΟΝ. ΝΟΤΕΞ. 

3-9. 40-4τὖ 3-31, 421-425 
(1 ἴαγζε ρασί) | (εχοερίὶ πιαϊίϊεοσ εη- 

οἰοβεά ἴω βαυδγε 
Ῥγδοίκει 8). 

1. 2. 911-4οἹΨ, 42 1. 2. 4215 4211 
ἐραις, αὐά ἐπὲ δηά, τῷ εἴ τε- 
τεβῖ ἴῃ ραγί. ταδίηά δῦ, ᾿πιδίϊεν 

εποϊοβεὰά ἰη 
ϑαυδτε Ὀγδοίςείβ. 

Ἐογ ἴδε [πἰγοάποξίοη 1 δηλ δπ γεν τεβροηϑβιῦ]α. 
ΤὮς αἰπὶ οὗ ἴδ ΡΒΙ]οΙ]ορίςαὶ ποίεϑ ἰ5 ἱπαϊςαϊθα ἴῃ ἴδεβα 

βεηΐθηςαβ οὗ ἴῃ6 τηδηογαπάηι: “Οη ΡΒ] οΪορίςαὶ ροΐπίβ 1 
ἴουπὰ ἴπαγα τνὰ5 ἃ ροοά 468] ἴο 88ν, δηὰ 1 ν βῃε [6 ρἢ11|ο- 
Ἰορίςαὶ! Ῥαϑὶβ οἵ [6 σοτηπιεηΐαγυ ἴο ὃὲ 5ίσοηρ, δηὰ (πουρπὶ 
1δαῖ τϑην τπΐηρβ ἀεβεσνεὰ ἃ ἤ]|1εγ αἰϊβοιιββίοη ἴδῃ (παν 
ΘΘΠΟΓΔΙΠΥ τεςοῖνεά ἰπ τἢδ νοϊαπηε5 οὗ τῆς 700, Νοῖδββ δῃά 
εχρίδηπδϊίοπβ οὐ τῆς ργίποῖραὶ επιεπάδίίοηβ οὗ θυ. δπά Βε. 
Οὐρῆξ αἷ5ο, 1 τπουρδῖ, ἴο ΡῈ ρίνεη ἴογ ἴῆ8 υ86 οὗ 5βἴυάεηϊβ 
((δουρῇ 1 ἀο ποῖ Ὀεϊΐενε τ νϑεὶ [ΔΈ 1 ἴῃ 1Ο 15 Πεσαϑβαγυ ΟΣ 
ΡΙΟΡΔΌ]6),---ϑογηδιπιε8 4]50 ἴπ6 σοη]εοΐατεβ οὗ Βὶ. δηά οἵἴμεῖβ 
((δουρἢ 1 σοπίεδης τογϑοὶ πγοϑὶϊν ἱὮ τησγεῖν πχεηκὶοηΐησ 
{ἢεδ56 [τοπὴ {ἰπηα ἴο {ἴγης, δηὰ ἀο ποῖ ροϊθηιῖζε δραϊηϑι [ἢ 6η1). 
ον 1 δᾶνε ποῖ [πουρῆϊ ἰξ πεσαϑβᾶσν ἴο αυοΐε ἘχἢδιβένεϊΥ 
δυϊμογί 68 ἕοσ τεηδεγίηρϑβ ἀπὰ τεδαϊηρβ: [6 ῥγίηςϊραϊὶ γεοθηΐ 
ΟΠα5 βεεπηεα ἴο τᾶ 5ιιῇβιοίεπε, [πργοῦδθ]ε Τσοπ͵θοΐαγοβ 1] 
Πᾶνα αἶβδο οηγϊἰεὰ (εχοερῖ βογηείίπιεβ ἴμοϑε οὗ θυ. δηὰ Βεΐ). 
Αη επιδηἀδιίίζοη αυοϊεὰ αἵ {πε δπά οὔ ἃ ποίβ ἰ5 ποῖ ἱπίοπάβά 
ἴο ἱπιρὶν τὴν δοοερίδηςα οὗ ἴξ." “1η ἰεχίυδὶ τηδίζεγβ 1 σεπεγ- 
Αγ ἤπά τηγϑεῖ ἰη ἀρτεαγηθηὶ ψ ἢ Βιϊ.; ας 1 σαηποῖ δάορῖ 
ἢἷ5 νίενν οὗ τῆς ἘΠῚ ΞΒρβθοῆεβ. 1 ἰπϊεπάςδα ἴο δοκπον]εάρε 
ΘΕΠΕΓΟΙΒΙΥ ἴῃ 86 Ργαεΐδοα ἴπε σγεαῖ ναῖε δηά μεὶρ ψὩΐ ἢ 

ΒΕ μαὰ Ῥδεῆ ἴο πα. Βυΐξ 1 οσδηποῖ δοοερὲ πιδην οὗ ἢΐ8 



ῬΡΕΕΕΑΓΕ ΙΧ 

επιοηάδαϊοηβ; 6 866πῚ|8Β ἴο πιὸ οἰΐζεηῃ Ὠυρεογογίεἰοδὶ δηά 
Ῥτοβαῖς.»᾿ 

Οη δοοοιηί οὗ {ππ οχίθηϊ οἵ δηά ἐπε ἱπιροτίδηςο δἰἐδομοά 
το ἴῃς ῥῇῃιοϊορίοαϊ ποΐθϑ, ἔμον ἀῦα ὑγίηϊθά ἴῃ ἐπε Ἰαγρογ ἴγρς, 
δῃά ἴῃ τῆς Απηογίοδη δἰ τίοη ἰβδϑυθὰ ἰπ ἃ βεαραζδαῖθ νο] πιο. 

Ι περά ποΐ σερϑδί ποσὰ πιο πδὶ 1 ψνγοῖς ἴῃ (ἢ Ῥτεΐδοβ 
ἴο 715αἱαΐ ; ἰξ ΔρΡ[165, ηημίαϊς ταπαὶδ, ἴο τς ργοβεηξ οοση- 
ταδηίαγυ; Ρι πη ἴῃ6 πιαϊίεγ οἵ ἰγδηϑτογαίοηβ 1 την οὔβογνα 
ἴπαὶ οὐνίηρς ἰο π6 οἰτουπιδίαποθβ ὑπάεσ πο ἢ (πε ργοβεηΐ 
ν ΟΪυπια ἢ45 θΘοη ὑὈσγοραγοά ἴπογα γοπγδίη, πλυοἢ ἴο τὴν τερτεῖ, 
ςεγίδίη ἱποοπβίβίθποίθϑ--ἰῃ8 ἢ, ἴογ Ὄχαπιρίε, Ῥεὶπῃ βοπιε- 
εἰπιοθβ ἰγαπβιτογαϊθα ἰκ, δοιηθ τ πη65 4; δηα οἰπι] δεῖν ἀἸ βογοης 
ΔΟΡτονίαιοηδβ οὗ βοπιθ πδπι68 δηά {{{|68 ψν}1}} θὲ ἐοιιη ἰο ἢανα 
Ῥδοη 564; θθᾳΓ1 ἰγυδὶ (πὲ ποτοῦ ἴπ6 οἠθ ἱποοπβίβίοπου 
ποσ ἴδ6 οἴδιος νν1}} οσοαβίοη δὴν ργαοίίοδὶ ἱποοηνεηΐθποα. 

σ. ΒΌΓΗΑΝΑΝ ΟΒΑΥ. 
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Ῥ. 87. Σὸν» ““ἴῃ6 ομαπιῦογβ οὗ ἴπ6 βουΐῃ " ἴῃ οἢ, Ε΄, Ῥεσγίθβ (1 
Ονἱοριζ. ϑέμαϊοη γί Ηἴονερμοί . . . ρειοΐάσεοέ (το τ8), 1ἷ. 
132) τωρρεείς “16 (5ἴ4Γ5) βυγγουπάϊηρ {Ππ6 βουτῃ,᾽ δϊος 

πὲ τεηδετγίηρ οἵ ὁ βρ. πα ἴῃε Ἡεχαρία--- καὶ πάντα τὰ 
ἄστρα τὰ κυκλοῦντα νότον -- ὉΠ ὙΠ, 



ΡΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΒ ἘΜΡΙΦΟΟΥΕΡ 

1. ΤΕΧΤΘ ΑΝῸ ΝΕΒΘΒΙΟΝΒ. 

᾿Ἂ),Αᾳ. . ..ῦϑ . Ααᾳυϊΐϊα. 
ΑΝ. . ... . Αυξδοείϑεά Ν εγβίοη (πιαγρίη). 
Ενιν. - . Ἐπρ Π8ῃ Νεγαδίοη(ϑ). 
Μ5(5) Κεη., ἀε Ηοῦγενν Μδηυρογίρίβ δ5. οἰϊεά ἔῃ Κεηηίοοιξ ον 

Ἐοϑεὶ Ἐοσϑί. 
Ος., Οτζερ). « Οοοίάεπία! (Ρα]εβιϊηΐδη) δηά Οτίεηϊαὶ (Βαδγίοηΐβη), 

8ες Ο-Κ. γὰ π.; δηὰ ἔοτ ἔδε γεβδαϊΐπρϑ οὗ ἴῃς ἔνο 
5. ῃοοῖϑ ἰη ]οῦ, 8. Βαογ, Ζέδεν 7οδὲ (1875), ΡΡ. 56-ς8. 

ΟΙά Τεβίδπιςωι. 
ΡΒδν. . . . Ῥχγαγεν Βοοῖς Νεγϑβίοῃ. 
Ἐνπ. . .. . Κενίδεά Νετγείοη (πιατρίη). 
Σ, ϑυπιπι. - . ϑΒυγιηπιδοδυ8β. 
Θ, Τμεοῦ. . . Τμεοάοιίου. 
δ. ..ϑῦὕῦΘ ζΚ Ό69ῦϑ..0ῦ7ΤΒὲε βδηοίεηξ Οτεεῖ (ΧΧ) Νεγϑίοη οὗ ες ΟἹ. (εά. 

ϑιννεῖίς, Οδηρείάρε, 1887-- 1804). Ἴδε τεδάϊηρ8 οὗ 
ἴδε οοαΐςεβ δ, ἤθη πεοεββαγυ, ἀϊβι!ρυϊϑῃεα 
δι :--ῦχα (ἀρ (ΑἸεχαπάγίδι, νδιίοδη, εἰς.) Ἐὸν 
ἴ;ε οσυγδίνεβ, γείεγεηος 85 εξ γηδάς ἴο Κε2. 72, 
Οναοε, σε συαγὶἐς ἰεοξίονεέδμς, εἄ, Ἐ. Ἡοὶπιεβ οἱ 
1. Ῥατβοὴβ (Οχοη. 1823), ννῃίος 8 οἰϊεὰ δ8 ΗΡ 
[ο!]οννεά ΌΥ ἃ πυπιεγαὶ ἀδηοίίηρ τῃς ουγεῖνο. Εαϊ- 
ἰίοηβ οὗἩ 700 οοπίδίπ πιυσ ἐμδὲ ἰβ γεαὶν Θ᾽ (8ες 
Ἰωίγοά. 88 48-.-51): δυο; πιβίϊεν ἰβ σοπιπιοῦν οἰξεά 
85 (ἴ (θ). ἰ 

Ἄ. ..0ϑῳΘ 00 . Τϑεῆερτγεν (υπνοοδ!Ζε() ἰεχὶ, ἐ.δ. ἔῆε σοπϑοηπδηίϑ οὗ 
ἴδε ογαΐπαγΥ Ηεῦγενν Μ55 δηὰ ρεϊηϊεά ΒΙΡ]εβ8. 

ΏΆ.. δι χὸ . Τηε οοπβοηδηίϑ οὗ ἔδε ἱγαάϊίίοπαὶ! Ἡδεῦτον ἴοχὶ (Ξ) 
ἰγγεβρεςῖίνε οἵ {πε ργεβϑεηὶ τνογὰ ἀϊνίβίοῃβ αηὰ δος 
(με γεπιονδὶ οὗ με νονγεῖ σοηβοηδηῖβ (ορ. 7εαίαᾷ, 
Ῥ. χχν). 

. .. . 7βε Ορρίϊς (ϑεαμίαϊς) Νεγβίοη οἵ (τ (ᾷ 48). 
. ὁ . ΟΙά [,βἰϊη Νετγβίου οἵ (Κ. 

χῇὶ 
Ὁ νὲ 
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 ..ϑῦϑᾷΚ.-͵ιιθ . Τῇῆε Μαββογεῖίς Τεχὶ (ἐ,6. πῃε νορα]ζοθά ἰεχὶ οὗ ἐπ 
Ἡδῦτγον ΒΙ0]6). ΨΜατγίδηϊβ ἰὴ τῇς Ἡδςῦτγενν οοάϊοες 
πᾶνε Ὀδοη οἰϊεά ἔγοπι Ὡς Εοβϑὶ, Καγία Ζεοίέονιες 

Μεί. ΖΤεςέ. ; ἹΚειίςοι!, Κ͵γεέ, Ζεσί. Ηἶδό. σι ταί ΐς 

ἰφοϊοπ δες; οὐ Ἀ. Κίτιοι, δέδίέα Ηεδγαίρα. 

Τάγρυπι Οηκεῖοβ. Θ Φ . 9 .Φ 

ΕῚ . οὃ»ξο͵οἡ . Τπεϑυτείδο Νεογβίοη (Ρεβἢ 18). 
ἊΝ . Ὁ ὃΘ.«ὖὈϑᾷ(ᾶ(ἂΆΚΉ“ς“2.ϑᾷ20ΒΓ{διε ϑυγγο:-Ηεχαρίαγ Νεγβίοη οἵ (ζ. 
ξ. . ᾿ . Ταγρυπι; Ζ' Ζ3, εἰς., βτβέ, βεοοπὰ γεπάδγίη 5 ἰτ ζτ. 
θ. .ὖῦϑᾷᾳς . Νυραῖε. 

2. ΑὙΤΗΟΙΒ᾽ ΝΑΜΕΒ ΑΝῸ ΒΟΟΚΞ. 

[5:6 4150 ἴῃς ᾿ἰεγαίυγε οἰϊεά, ἐβρεςοῖδ!ν ἴῃ {πε Ἰπἰγοαυοσίίου, 8 22 π., 28, 
41, 45, 48, 50 ἢ.» 51 η.] 

Αποῦ. . Ὁ . ΑἈποηγπιουβεῦδτγεν Οοπιημεηίΐδτγυ, εἄ. Ν᾽. Α. Υτίρι, 
νυ Εηρ. {γ. ΌῪ 5. Α. Ηἰγβοῖ (1905)---ἰδίες ἔπαπ [θη 
Εζτα δηά Οἱ. 

ΑἿΣ ᾿ς . «4Ἱ»ιορίοαη 7ομγαὶ οΥ᾽ δενεΐέϊς Ζαηρμαρες απαὶ Ζέίΐενα- 
ἕμνε. 

Βα ..ϑ Ὁ. . 5. Βδεὴ, Ζέδεν 7οδὲ, τι875. 
Β0Β. . . ϑ8εε Ζεσς. 
Βείεγ, 6] Βεῖ, (1) δὲν Τεχέ ἀες βιοῖλες Η ἰοῦ (1897}--Βεζῖ, 

Βεκιε. (2) Νοῖδβ ἰῃ Ε. Κιείει, δέδὶ, Ηεδν.--- Βεῖις, 
ΒΙ[οἰκεῖ!, 6.}1.. . (0) ὥαννέμα ΨΤ᾽ πιφένίσσ, 1882, Ῥρ. 151--187. 

(2) Αγ. βεανδείέμηρ ἀες 7οδ-έαίογς, ΨΖΑΗ͂, ι8ο2, 
ῬΡ. 137] Β΄, 241 Ν΄., 227 ΕἾ ; 1893, ΡΡ. τ Β΄, 152 δ΄. 
Όρ». (3). Φας διοὰ Η ἐοῦ παοὴ Απἰεέξενερ εν δέγοῤλίά 
-- ἃ. δεῤίμαχίπέα ἀπ φείνια τρεῤγ νι σὴς ἔνε 
“ιγίοξ- ρεγώλγέ με. ἐμὲ Ῥέγσνεαςεα ες Κείσχίες ὥδεν- 
δείσί, 1804. 

Βοοϊ[4π|} ὃ .ς Οῥενα Ονιρία, [ἀρὰ 1712. 

Βοϊδυςΐυ5 . . Οὐ». ἐπ 7οδωνε, 1611. 

Βυ(ἀάε), Κ΄ . . (ι) ΜΒεέέγᾶσε σεν Αγ ἀδς 8, Η ἰοῦ, 1876. 
(2) Φας διωολ Ηϊοὸ (ἴα. Νονδοῖ᾽ 5, ἥαπάξονενιθθίαν), 

1 ι8ρ6, 1913. 

Βυῃ . Ἢ . 8εε 6-Β. 
Οάγου, Ο. Ρ.. . 753: δοοξ ο7,7οὃ ἐγανσϊαἐεαά, εἰς., τ858, 
Ομ[είγης, Τ. ΚΙ] . (1) .)οὸ ἀκα δοίονεονε, 1887. 

(2) ͵ 7)0οὃ πιὰ οἵπες σοπέγ δυϊίουβ ἰο 5.2έ, 
ΟἈὟῪ8Β. . .. 8εε] μεν. 
ΟΙ5 ᾿ ς . Ορης 7πεορίῤῥίονμνε ϑενείίσαννε, Ῥατὶα, τ88:1 ΒΕ, 
Οοοΐοε, α. Α. . Φῖονρελ) δ ενεἰ ἐς] Πηδογέρβίτοη5), Οχίογαά, 1903. 
Οοχ, 5.. . . Α Οονιπιθπέανν ον" ἐλ δΒοοῖ ο7 7οδ, 188ο. 
ΟΡ. ὡ . . ὅ8εε ορεῖβ. 
αίν[45ο0η], Α. ΒΟ (ἡ) Α ὠὡνενισηίανν οπ ἐδ Βοοῖ οὕ 7οὃ [ἰ--χὶν], 1862. 

(2) 7Ζλε βοοὶ οὕ 7οὁ ἱὰ 7Τὴα Οα»ὁ. δέδιε γον ϑοδοοίῖς, 
1884. 
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Ὁ8 .Φ .Φ [ 

Ῥεἰ[᾿χϑοῖ, ἘγβϑηΖ]. 

Βεἰ[Ἰισϑοῖ, Ἐσίεά.). 

ὈΙΠΙπιαπη, Α.} ᾿ . 

Ὀπϊΐνενγ, 5. Β)}] ὁ 

ῬυΠῖπι, Β.] . . 

δὴ... . . 

Επγιϊςῃ, Α. Β. . 

Ἐχρ. ΓῚ .Φ .Φ 

ον . Ρ . 

Ετεγίίαρς, 6. Ν.}. 
Πσ-Β. .Ψ Φ Φ 

Οεβ[επίυ5, .}] . 
σσ͵᾽͵. .. 
Οἰἴἴηβθυγρ, Ο. Ὁ.]. 

σ-Κ. . . Φ 

ατᾶιϊΖ, Η.] . . 

Οταν, Ο. Β.. Φ 

ΗἩαίμπ, Η. 4] . 
Ηΐ, ογ Ηοῆπι. - 

ἩϊιΖΙν, Ε.} . . 

ΗϊτΖεὶ (ον ΗτγΖ), [. 
Ἡοηιβίεΐαι, 1] - 

Ὀϊοιϊοπατγυ οὔ ἐμς ΒΙΌΙς, ἀπά ἰπ ραγίουϊαν 4 Φίοοηανν 
97 ἐλε δίδίο, εὰ. απιεβ Ηδβίίηρβ, 1898- 904. 

ας Βκεοὰ Μ| οδ ἴῃ ΜΒ δίέξοδεν Οονενε. ὥ, ἀ. ΑΥ, 11864 
(Εηρ. 1Ὁ.), 11876. 

(1) Ἁςενγίδελες Ηαπαιυδείογδμοδ, ι8ο6, εἰϊεὰ 88 
ΑἹΨΔ. ; 

(2 δῪἊὰς βιμοὰ Πεοῦ πε ὥδογεείσέ τ. Σεγεογλϊασέ, 
1 εἰρζὶρ, 1902. 

Ἡἱοδ (ἴκ ΑΤωνορείαςςε5] ΕἾ περείςολε5} Ἡ [απαδιολ),. 
41801. 

(1) 4. 7γεαύέεο οκ ἐλθ χει οὐὗΓἩἉ ἐδε 7ενϑες ἐπ εύνευ, 
31802. 

(2) 45: γι νοάμοίίον ἰο δε Ζέϊεγαέμγε οὐ ἐλ ΟἹ Τεςία- 
τποηΐ (αὈὈτενίαιεὰ 2ΖΟ 7), "1913. 

(3) 73: δοοΐξ οἵ .7οὃ ἐκ ἐδε Κευΐξεα Ῥεγείοῃ, τροῦ. 
(4) Δνοέες οπ ἐᾷὰο Ἡεόνγειν Τεχέ 97 ἐδε Βοοῖς ῳ' δαν»μεὶ, 

31912. 
ας Βιεολ τοῦ ονλᾶνέ ἴῃ Ματιὶβ Αἴμγεον ἥανά- 
οονεθαν σίρε ΑΔ 7, 1807. 

Ἑηςγείοῤρασάτα δέδιέσα, εἀϊϊεὰ Ὁγ Τ,΄ Καὶ ΟΒεγης δηὰ 
1. 5. Βίδοκ, 1τ899--1903. 

Μανιάρίοσςενι σεν Η]εὃν. Βέδεϊ (1913), νἱἷ. 180-244. 
Ἐχροσίέονν» Τένησς. 
(1) Ζελνδιεῖ ἀ. Ηεδν. ϑῤναοδε. 
(2) Φέε έολέεν ἀθς 1 ει Βωηπάες, ἀτιιϊες ΤὨεΐ, 5184. 
7.6 Ἐχροςϊίον. 
5:ς ΟΓΆΥ, 3. 

Ζοαίοοη Αναδίοο- αξένινε, τ8γο. 

Ἡγήλεῖνε Οεϑονεέμβ᾽ δεδνᾶέσοδες τ. ἄγαν. αν ισδν.- 
ἑενδιεὰ ὥδεν ας Α7΄. .. δεαγδεί ἰδὲ νοη Ῥγαρίς 
Βωλὶ, 1δ1915. 

Ταεσ[ αἱνι5]. 
Οδεξτνιψέδοδε φεϊελγέοε ΑἸ πείρεη. 
 ΘῚΡΠ ΓἼΔΟ ΠΡ ΚΙ ΟἾΨ», ἰ.6. Τάε ΟἹά Τ7Τεςέανιενπέ ἐμ 

Ἡδεδνετυ ἀετογαέηρ ἰο 5.5 απα οἷά οὐξέτονις, 1804. 
Οεσομέμσ' Ἡεδνειν σγανηναν. .. ἘΠρῚ 80 εὐϊίοη ὈῪ 

Α. Οονεν, ἴοιο (Ξ 288 Θετγηιδη εὐϊτίου, 1909). 
Ἐπιεπιααίοκες ἐπ ῥἰεγοσφω.. .. ΡΤ Ἰἑδγος, 1802. 
(1) ϑεέμαέες ἐπ  Ηἴἤοδνευ γοῤον Νανιες, ιϑοδ (α θτε- 
ναἰεά ΖΛ). 

(2) [4 Ονἰδίοαὶ απᾶ Ἐχερεέέοα! Οονενετέαν 95] 7]εαΐαλ 
(1-χχν!1]. 

(3) [76] ἔοννις [97 Ἡεόνειν Ῥοεέν»}], τοι 5. 
Οονενορίαν ὥδον α. 8. Ηοδ, τ850. 
τοῦ πασᾶ} Ο. Ε. ῆοβηιατινι, τ8οι. 
ας βιοὰ Ηίοῦ ἐδεγοείσέ με. αμορείορί, 1874. 
ΚΑἜΔ)ι (1829), Ξβεε ΠΏ’. 
ας Βμολ τοῦ αἷς εἰγοῤλίδελος Κωποέυενα παροΐρε- 

τοίεσονι ὠδενγεείδε με. ἐγἀ] γέ, τοοα. 



χνὶ 

Ἡουδῇρδηὶ, Ο. Ε.] 
Η͂Ρν. . . 
1{δ5] Εἰ[Σι8], Αὐγα- 
Βαι (Υ̓ 1167) 

20 . . . 
7Ζαίαλ . . 
78:1. οὖ. 
Ἰδεΐοπιο] ([ 420). 
7.0 7 .Ἡὄ ὁ. 
γλα΄'. Ἂ ... 
γε. ... 
τ . εὖ. 
ΚΑΤε .Φ .Φ . 

Καπιρῆζαυβε}} . 
ΚΒ 

Κ. ὃ. ε 
ΚΙοζϑίεγπιδηη, Α.]. 
Κδηί[ὶᾳ, Ε.} . . 

Κδηϊρβδίεγρεν, Β.] 
Κυείπεη, Α.}].. - 

1,8ης, ΕἸ Ν᾽... . 

{ἀρ ατακὶ, Μ.] . 

71Ο᾽ . ὁ - 
Μεαίίμεϑ,}. Ὁ... 
Μείεχ, Α.} . Ε 
Μεγεγ, Ε. . . 
Μιοζδἷεϊ5, ). Η.]. 

ΝΗῚΒ . . 
Νδι[α[εἶε, Τ)}) -. 
Νίοδοῖν, εἰς Η.. 

ῬΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ ἘΜΡΙΟΥΕ. 

ΜΝοέα εγέδίοα ἐπ ὠπέσενεος Ρ7 "ἐδγος, ἰὶ. 155-218 (1777). 
8εε Οτϑυ, 1. 
Ἡεῦγενν Οοπιηι. οἱ ]οὗ ἰη Βυχίοτα Ξέδίέα Καῤδέήπέρα, 

7εἰγπαδοηπαζ Ονέέραὶ Οονενεοηέανν. 
8:6 ΟΥ̓, 2. 
7οων»»"αἱ οΥ Βιδἰέραϊ Ζέεναξωνε. 

“7αλνδίσλπον Κ ἀδωέεολο ΤἈεοϊορία, 
7οιιγηαὶ οὗ Ῥλέϊοίοργ. 
“7ειυίδλ Ομανέενγὶ» Κουέειυ. 
.7ομνπαὶ οὗ ΤἈδοϊορίοαϊ δέμαέοε, 
Φὶε Κεἰὲησολνγέηεν με. ἃ. Α 7, νοι Ἐδετπαγά ϑοδιδάεσγ, 

ἀεϊτϊς Αὐβάρε πεὰ Ὀεαγθείίεις νου Ἡ. Ζίπιπιεγη ὦ. Η. 
πο κΙεν, 1903. 

Ιη Βυπδεη β δέδεϊυενξ, ΑΌΚΒ, ἱ, Βά. 3, 1ϑός. 
ΑΚεὐϊρεοδνέέολό Βιδιέοίδεξ, νοὶ Ἐ, ϑοβγδάοσ, 1:880-- 

1901. 
8εε Οἱ. 
ἩΗἱοῦ ἰὰ ῬΑ νυἱϊϊ. 97--τ26. 
Ηἰίονέδελ- Κρίξδολες Σοληχεδαῖαε εν Τεδνδίεολοη 

ϑῤγαολο, τι881, 1805 - ἔπε Ἄοοποϊυδίηρ νοΐυπις (οἰϊοά 
85 Κὄδη. 111. οΥἦ᾽ δἰ πιρὶγ Κδη.) δρρεδγεά ἴω 1897 νυ 
8ἃ ἔγεβῃ [{|6, Πἐρέογέξολοοονεῥαταδυο ϑδγνέασ ὧἷ, 
Ἡεῦν. ϑῤναοδε. 

Ἡἱοῦ δέμαέεν, 1806. 
δέον κολ- νοὶ Οπάενκοεῖ πααν δοὲ Οπείααν . . 9 

ταν δ Βοεξον ἐς Ομαάδη Ῥεγδοπάες, Ξιϑός. 
“Ἢ Αναδίο- αρ τὰ Ζοκχέροη, 1862. 
[μεχίοου, δὰ υη]655 οἰμεγινίβε ἀεῆηεά 4 “7εδνγευ ανπα 
Ἐπρί σελ Ζεχίοον οὗ ἐλε ΟἹά Τεείανεεηέ δαςεα οπ ἐλΦ 
ΤὝεσαιγμς οὗ Θεοσηέμς, Ὁ Ε. Βτονη, Ο. Α. Βείρ 8, 
διὰ 5. Ε. Ὀενεσς, Οχίοσγά, τοοῦ. 

(1) ΟΨΒ, ἴ.ε., Ολαϊαδέίφελες Ἡρογίεγδιοῖλ ὥδεν αἐφ 
7Τανγωρεΐνε, [,εἰρσὶς, 1881. 

(2) ΝΑ ΨΒ, Ἰ.ε., Νεμλεδγδέξοδλες ὦ. Ολαϊάδέεολος Ἡνδν- 
ἐεγόμολ ὥδεν ἀὲφ Ταϊνεμαάένε ὦ. ΣΠἀγασολένε, 1876-- 

1880. 
(ἡ ΤΙαηπαάδωολ ἀ, Νονάξενε. Εῤέρταῤλίξ, τ808--- 5. 
(2) Φῤῥλ[ενιονὲς ΚΓ Ξένε. Ερίργαῤλὲλ], τθοο ΒΕ, 
8ες Ὦτ. 2. 
Ἧεὲ Βοεὰ )οὃ νενέααϊαᾶ οι υεγλϊαανα, τι8δς. 
ρας Οεαέεδέ νον Η ἰοῦ, 1871. 
[2.2] Πςναοϊέίεδη ὠς. ἐλγεὶ ΝΙαολδαν) δ[ ἐἄνεηιο], τοοῦ, 
“ηνοίαξέοηος ἐπ Ἡαρίοργ. 
ϑ8ες [με ΥῪ,͵ 2. 

Βεΐἐνῖᾶρε σεν σενι. ϑῤγαοσλεσίεεοηεοδα), τοο4. 
Τῆς Οοπιβοεέξέον οΥ τὰς Εἰλω ϑῤεεολες (πὰ 4752, 

νοΐ. χχνίϊ., 1911, Δηά ρεϊοϊεὰ βεραγαίε 
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ΝΣ Φ . 

ΝΕ. δ 
ΟΙἸ[9ῃ[6υ8ςπ, ].] 
Οοίεη, Η.) . 

Ῥίαγπ) ϑσπιἢ, Ε. 
Ῥε[α{ϊκκε, Α. 5.] 
ῬΕΡρωδε. 
Ῥεγῖεβϑ, ΒΕ. . 

ΡΣ. . . 

ῬῬΚΣ. . 

οι. . .Φ 

Ἑλδῖδαρ . . 

Ἐδ[981} . 6 

ΚΑ2 . . 

Ἐ[εϊβκίο, 1....} 
ΚῚ . . 
Ἐδηδα, ΕΒ. . 
Ἐϊοδίεν, α... 
Εορεῖβ, ΕΒ. ΚΝ. 
Ἐοπ[εππιῦ]]ες] 
δα. . .:Ἅ 
ϑαρ[με}. 
ϑομι[οἱπιβηη] 
ϑοβῶυγγεῦ. . 
ϑομυϊεηβ, Α.] 
Β[ἰε]ρ τ{τἰοά, Ο.} 

ϑίδνεγβ, Ε. ὁ 

διδίάε, Β.)] . 

Θι[1.κ)εῖ. ο 
ϑιγϑῆδη, . 9 

ϑιυ[άες, Ο. 1..] 
ϑιυδιίπιδηη, Μ. Η. 
ὝΒοηβοι, ἾΝ. Μ. 

τεβίγδαι, Ἡ. Β. 
Το. . 

Μοϊεί, 61.] . 

ὁ 

χνὶ 

5ες 1,142. 
8ὅεε Οοοΐεκα. 
ΚἜΠ 5 (1852): δες Ὠΐ. 
Τεχίως εδναϊοὶ φπεπαξίονας σμέδες ἐκ ΡΖ Νίεσν. 
δαπά τος νεγίφηαο δὶ σωπέ Α. Κρνον αἱ, 

ΖΤὝσεαωγες ϑγγίασως, τοοῦ. 
Τὰς Οεμέμνν Βέδίε. 7)οδ, τορος. 
Ῥαζεεέέκς Ἐπρίοναέίοκ δωκὰ Ομανέενίν δαέενεονξ. 
“παἱεξίεη σεν Τεχέξνεξίξ ἐς ΑΚ, τ8ο5. 
Μίρης, ῥαϊεοίορία ΖΣαξένπα. 
Ἡεγζορ 8 Κραϊ- πον ἱοῤῥαάέε Κα Ῥγοίεείανπέϊεοῖδε ΤΆδο- 

ἐορίε, χγὰ εἀ. Ὁγ Α. Ηαυοῖε. 
Παν!ὰ Οἰπιβὶ (1 1220). 
ἘΓΔ4Ρ51] [{ενὶ] Ὀ[ε5] Οἴει ββου]) (1344): Ηεδ. Οοπιαι. 

ἴῃ Βυχίοενα Βίδιέα Κι αδδίνιέρα. 
ἘΓΑΡΡοαΪΐ] 5ι[{εἰοπιοΒ) Ὑ[ἰ88)41}1] (το4ο--Ἶ το 5). 

Ἡεῦγενν Οοπιπιεηίαγυ οὐ ἴοὉ ἱπ Βυχίοτ 5 9 δ. 
Καδδέκέρα. 

Κευμς Βιδιέφωα 7πἰεγπαξέοπα!ε ῥκμδιίέε ραν ἢ Ζωϊε 
ῥναλέφεις αἱ Φέμαᾶες Βεδίέφωεε διαδιίέα αὦ εοπυσΐ 
ΦΔονιξηἱραὶπ δακέ. Κείεεν ὧδ  εγμεαίρνε (Ῥατὶ 5). 

Ο ρη εείμνα ἐπ ζοδωνε οἰ Ῥγουεγδέα, Τεῖρα. τ770. 
Μενις ἐς Εἰμαάδε 7μένεε. 
2ε ἐέυγε ὧδ 7οδ, ι86δο. 
Ῥιυηλίε δέολση ἐμε Βωοῖο Η ἰοῦ, τοιλ. 
αἸωνοίγον»"") Ῥ[αναϊεῖς ἐο ἐὰλο ΟἹά Τεεέανεσηῖ. 
7οδες, {[ρ5. τ8οδ. 

ϑδδαϊδῃ (7 942). 
8ες Ὦτ. 4. 
»». 8. ἰοῦ, τϑ5:. 

«Ακϊνεαυενείονιες ααἱ σμαάανε ἴοοα 7οδὲ, ΤΌ, τη8:--2. 
Ζέδεν 7οδὲ, ὰρὰ. 1737. 
Τῆς Βοοῖ ογ. 7οῦ, ον ἐέραὶ φαέδέονε οΥ ἐδα Ηεδγειν Τεχέ, 

1803. 
Δίοινίτολδ δέμαέρνι ἴπ ἰῃς Αδλανάϊωνησεν ἀδν ῥλτ].-λἔτέ, 

οἷας:α ἀ. ἀδοἐρ. «ἀολείξολοη Οεεεϊοδα α΄. Ἡέεςεη- 
«οδα εν, χχὶ. (1901). Τῆε 7 αέῤνοδεη ἱποϊυὰς 100 

3:7. 
(1) Ζεδνδιοὰὶ ἀ. ἀδδν. δῤνγαοδσ, 1870. 
(1) ἩΨΒ--ϑιερίεά, Ο. υ. δίδάε, Β., “Πεὖν. Ἡνδνγέρν- 

διοῖ σωνε 47. 
Ῥας Βιοῖλ Μέοδ, 1842. 
7Τλε δΒοοῖ ο7.7οὃ ἑπέενγῥγεέεαι, το13. 
Ἤας Βιολ τοῦ, τ881. 

τοῦ, τϑο4. 
ΤὰςῪά 1ακὰ ακὰ ἐλε) ΒίοοἈλ), 1867. 
[7λε] Ναέμνα!) ΗΠ ἑείονν 97 ἐλ 4] Β[ἐδ]6}, 1867. 
Τλεοϊορίςολο δίμάέεη με. Αγίξίξεη. 
Εἰηπρε δέεϊεη ἀ. 8. Η οῦ, 1,Δυθδο, τϑος. 



ΧΙ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΒ ΕΜΡΙΟΥΕ. 

Με παύυβει, ]. 

Νοίαβ ἴῃ Ὠεϊ. 

Ζλε Βοοΐ 97 7)οδ, 1882. 

ἍΝ ε[8.]. . 
ΔΝ εἰζίϑιεϊη)] . 
νηΐ κι, Ο. Ἡ. Β. ] 
ῬΖΚΗ . . Ῥϑέρμον Ζείἐεολν  ἀ. ωρπαδ ἐς ἈΠογρεηϊαναῖες. 
ΖΑ . . . Ζεῤεολνὶι Δ ἄ. Αεςγνίοϊορίε. 
ΖΑ(Τ Ε .« Ζεἰπολν Χὶ α. Αἰ εείανεενεοὴσ Ἡ ίδσενσολα. 
ΖΟΜΟ .  Ζεἰξεδν. ἀ. ἀξερέεξελθη νιογχενίηάέεολοη Οεεεϊεολα 
ΖΟΡΡν. - . 4Ζεΐιολνὶ ἀ. ἀεωέξολεη ῥὰαϊαςοέίκα- Ῥεγείνς, 

ΒΙΡΙΪ ΑΙ ραβϑαρεβ ἂγὲ οἰἰεά δοοογαΐϊηρ ἴο δες Ἡδῦτενν ἐπυπιοεαιϊίου οὗ 
Ὁδαρίεγβ δηά νεγβεδ: Βεγε {Πἰ8 ἀϊβετβ ἔγοτι (πῈ Ἐπ 15} εηυπιεγδίίοη, {πὸ 
τείεγεπος ἴο ἔπε ἰδίίεσ μα σοποπιοην (εχοερί ἴῃ πε ρμἱοϊορίοαὶ ποῖ65) Ὀθεα 
δαἀάεὰ ἰπ ἃ ραγεηῖῃεβϑίβ. [πῖδε ἰγϑηβιβίίοη οὗ ο. 41, ποννενδγ, ἰϊ βεαπγχδὰ πιοῦα 
εοπνεδηίϊδηξ ἴο ρίαςα ἴπε Επρ 5} δηυπιογδίίοη ἢγϑβί. 

ΤΏ εἷχη Τ, ξο!]οννίηρ, ἃ 8εγὶςβ οὗ γείεγεηςδβ, ἱπάϊοαϊεβ ἴπδὲ 4}} εχαπιρὶε5 
οὔ τς ρᾶῆγαϑβε, ννογά, ἔογπι οὕ πιεδηίηρ ἰῇ αὐυεβίίου, οσουγτίηρ ἰη ἐπς ΟἿ, 
μᾶνϑ Ῥεεη οἰϊεά. 

ΤΠῆε 5ίρτβ Γ 1 εποϊοβίηρ νογάβ ἴῃ [πε ἰγϑηβἸδιίοη (σ ,. 319) ἱπάϊσδϊα ἀερασί- 
γὲβ ἔγοπι Ξ) (οςςβϑίομδιΥ 4180 ἀεραγίυγεβ Ἔνθ ἔγοπηι 2ΠΠΕἔ δανς Ὀδθῆ δὸ 

ἱπαϊοαιθά). ὅ5π|8}} ρεὶπὲ ἴῃ ἴδε ἰγαηβίαιίοη ἱπάϊοδίεβ ργοραῦὶς δαάϊείοηϑ, δορὰ 
μη]εδάςεά ἔγρε {π6 Ἰοηρες ἱηϊεγροϊδιίουϑ οὗ οο. 28. 32-- 37. 

αἱ. ΞΞ δἰἱὶ (οίμετβ). 
Ορ. Ξξ Οοπιραγο, 
Οἱ. «-Οοοϊγαεί, 



ΙΝΤΕΒΟΘΟΌΟΤΙΟΝ 

--.-- 

Ι. ΤΙΤΙΕῈ ΑΝῸ ῬΙΑΟΒΞΊῚΝ ΤΗΞ ΟΑΝΟΝ. 

ΒῚΙ. Τῆς Βοοῖκ οὗ [ον 18 οὔς οὔ (δε εἴενεὴ Ὀοοΐκβ ἢ ϊςἢ σοη- 

βίτυϊς ἴΠ6 τ(Ὠϊγά οὗ ἴῃς ἴγες ραγίβ οὗ ψῃοῦ τς Ηδῦτγον ϑογὶρ- 
ἴωυγεβ, Ὠ 29) ὮΝ 2) ΠΣ, οοπβίβῖ. [ἢ ργεϊηϊεά Ηδῦτγον Β.Ό165 ἱξ 

ἴαῖκεβ {88 πἰγά ρίαος ἀπιοηρ' ἴμοβα εἴθνθη Ὀοοῖκβ, [Ὁ] ον ίηρ 5. 

δηά Ῥγ. Ὑῃὶβ ογάδγ βΌ6Θϑβ Ὀδοῖκ ἴο εργεν Μϑ55, Ὄδβϑρβοίδ!ν 
1ποβο οὗ ἀδγπιδη ργονθῆδηοε ; διιξ οἴποσ διγδηρεπιδηῖβ οσοὺγ ἰῃ 

οἴπεν Μ55 οἵ [ον ϑἢ 1515, [οῦ ργεοβαΐϊηρ Ῥγ. ἴῃ ἴῃς Ταϊηχιάϊο. 

1151 (Βαδα αίδνηα, 14Ὁ) ἀπά ἴῃ πιᾶὴῦγ Μ55, δβρεοία!ν (δ6 

ϑρδηίϊδῇῃ, ἀπά ργδοεάϊηρ ὈοϊΏ 5. δηά Ργυ. ἴῃ [εγ. 5 [138 οὔ τῆς {πϊγά 

Ρατί οὔ [ε Ηερτγεν ϑογίρίυγεβ. Βιυῖ οὗ [νυν δἢ ἀγγδηρεπιεηῖβ 
[ἴ πιὰν ὃς 5αἱὰ (1) [δῖ [0Ὁ 8 ρἜμογα γ στουρεά τορεῖμεγ ἢ 

πε 2οσέϊσαἑ ὈσΟΚ5 5. δῃηά Ργυ. ; δηά (2) παῖ τ 5 στοὺρ βεπετι- 
ΑΙ οἴδπάς δὲ ἴπῈ Ὀερίπηΐϊηρ οὗ ἴδε Ηδρίορταρπα (ἀπά οοηβο- 

4υςηῖν ἱπιπιεάϊαϊεῖϊγ δἴϊον ἴΠ6 ργορμβδῖβ), ογ ργεοεάβα ὉῪ οπθ 

Ὀοοῖκ ΟὨΪΥ (Κατ ογ ΟΒ.).Σ 
Ιὴ (π δηά ἴῃ ἀγδεῖς δηά 1, δίῃ [1515, ονΐηρ ἴο τῆ8 δθαπάοη- 

τιθηΐ οὗ ἴῃς [εν δῖ {γραγι6 αἰ νι ϑίοη, πα αἰ εγεης ροβίτἰοη5 

1 νοῖ. Θα.. (να ἐπ Σίδην. δανενεῖ οἱ ἥΖαϊαολένε): ““ Τετιῖαα οτάο 
᾿Αγιόγραφα ροϑΒ5ὶάεῖϊ; εἰ ρτίπιυβ ἰδετ ἰηοὶρίε δῷ 7οὅ. ϑεουπάινβ ἃ Φανυία. 

. Τεγιίυ5 εϑὶ ϑαίαρεο»." ὙὉὩμὲ ρεεπιίεσ ροβίϊου (μυ8 ψίνεη ἴο ]οῦ να 5 
ΡτοῦδΡΙν ἀυςε ἰο 4 οςὨῃγοποϊορίοαὶ οοηϑίἀετγεαξίοπ, βυοὴ 85 15 οἰϊεά διὰ γεὐεοίεά 
ἴὴ Βαδα Βαίδνα, τ4Ὁ : “Τῆς οτάενς οὗ ἴῃς Κειδυδίπι ἰ6 πίῃ, τῆ Βοοῖς οὗ 

Ῥβαΐπιϑ, [ἷοῦ δηά ΡῬσγονεγῦβ, εἰς... .. Νον, ἰξ ἱξ θὲ βεαὶϊά, [οῦὉ ᾿ἰνθά ἴω (πα 
ἀλγϑ οὐ Μοβεβ, ]οῦ ἰδβεγεΐογε βμῃουϊὰ ὃς ρἰαςεὰ αἱ (δ μεδὰ ς νειν νὰ ἀο 
οὶ Ὀερίη νυ οαἰαυϊγ. "ἢ 

3 Θοπιε Ἄχοθρέϊηβ ἰο Ὀοϊῃ ἴπεϑε β'Ἕπογα! τγυΐεβ ἀγὲ τεοογάδα ἰη Η. Ε. 
Ενγὶςε, Τὰς σαπορι οὕ ἐλ Οἱα Τερίαν»εμί, 281. Μοτε ξεπεγα!ν οὐ (δε ρίδοα 
οὗ ]οὉ ἴῃ ᾿ἰβἰ8, 1 εννίϑῃ αῃὰ οἰμεῖϑ, 58ες Ἀγὶς, οὐ. οὐ, οἷ. χίΐ,, διὰ ϑυνοία, 
7πέγοά. ἐο ἐλε ΟΤ ἐκ σγεεξ, ρατὶ ἰϊ, οὨ. ἱ, 

αἰκ 

. ᾧῷ 

2". 



τ 
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αϑϑίρηεά ἴο ]οῦ Ὀεοοπια ἔαγ πῆογὰ πυπιθύουϑ. “Ἅ Μυοῖ αἱ συ 

Β66Π|Ξ ἴο δᾶνα Ὀεξδ ἔεϊς 85 ἴο ἴῃς ρἷαοε οἵ [οῦ : [πε Ῥοοῖς 

ΠΟΓΏΊΔΙΠ ἀρρϑδῖβ ἰπῃ σοηπεαχίοη ψν] ἢ [πε ροοῖῖοδὶ Ὀοοΐκβ, οἰϊμος 

ἰαϑδὲ οσ ἢγβι, Ὀυϊ ἐξ 158 βοπιχεῖίπιεβ ραοεά δπιοηρ [Π6 ᾿ἰβέογίεβ 

(Αυρυπίίηα, ἱπηοοεηῖ, Οοά. ΟἸἴαγοπι., Ῥ8.- εἰαξίυβ, Οαβϑίο- 

ἀοτί.5), οὐ δϊος (με Ῥγορῃεῖβ." Σ [ἡ ΕΨΡ΄.., υπάετ {86 ἰηῆυδησα 

οὗ ναὶ μαά οοπια ἴο ὃ6 ἴπε βἰδπάαδγαά διγαηρεπιεηΐ οὗ Ἐ),2 ἰῃς 
Ῥοοῖς βίαπας ἰῃ δη δηιδίρυοιβ ροβίτου---ἰασὲ οὗ 6 Πἰπιίογίςδὶ οὐ 

ἢγεὶ οὔτμε ροοίίοαὶ Ῥοοῖκβ.0 [ἢ ἀδξεγθησο ἴο ᾿ῃϑογίεβ σοηποοίίηρ' 
]οῦ νυ Μοβαβ5 οἵ δἰ ἀρε, ἴε Ὀοοῖκ ννὰ5 ρίδοεά ἰῃ 95 θεϊννδεῃ 
Βεαϊ. δηά [ο5.5 [πη Ερίρβδηΐιβ ((δ »εθης δέ ῥομά. 23) ἴὶ βἰδηάβ 
Ὀεΐνοοη 08. δπά [υΡε5. 

82. {πὸ ]οβῆυα οὐ Ευς, ἴῃς Ὀοοΐς Ὀδδγβ 85 [5 {{{|16 5' πιρῖν 
186 πᾶπὶς οὗ ἰϊβ μεγο---ῶνε, Ἰώβ. Τῇς αἰδϑγυ!δαδίς Ηεῦτον 

πᾶπι Ἰγγὸδρ Ὀδοδηια ἱπ ΒΓ ]οῦ, ἀπά πεηοα ἴω ΕΝΨ. πιοηο- 

ΒΥ]ΔΌΐο. 

1. ΘΌΒΙΕΟΤ ΑΝῸ ΜΑΙΝ ὈΙΝΙΒΙΟΝΒ. 

8.3. Το Βοοῖς οὗ [οὉ οοπίδίπβ (1) [Π6 βἔογυ οὗ ἔς βυάδάεη 

οὔδηρα ἴῃ ἴπε ἐογίυπαβ οὗ 8 5βεί κῃ οὗ δποίεηϊ τἰπιθβ, δηά (2) {π8 
ϑρϑθοΐιεβ ἴῃ ἃ ἀϊβουιβϑίοῃ γίβίηρ' ουΐ οὗ 5. οΌ, 50 ἴδε βίογυ 

τυῦβ, 88 ἃ πηδῇ οοηβρίοιουβ ἔοσγ πὲβ ννεδ! ἢ δπὰ ροοά ἔοσγίυπα 
νυ ΐο Βα δαά Ἰοηρ δηὐογεά, Ὀυξ ποὶ 1658 50 ἔογ δἰ5 οῃαγδοίογ, 

ψ ΒΟ 85 Ὀαγοηά τγεργοδοῦ ἔγτοσι οἰἴπες αοά οσ πιδῃ. Οὐ ἃ 
βἰηρὶςε ἀαγ δα νγ85 βίγρρεά οὗὨ 41] δὶ5 ροβϑαβϑβϑίοηβ δηά οὗ 41} μἷβ 

οἰ] ἄγε, δηά βῃογι δἴαογνναγάς ϑηλτίθη ἢ ἃ Ε6}} αἴδααβα. 
Ὑδς οοοδϑίοη οὗἉ [5 ἔγαρῖσ σβδηρα γαπιαίηβ ἀηκηοννη ἴο ]οῦ, 

δυῖ ἴῃς τεδάδσ 18 δὲ οὔσβ δοαυδίηϊοά νἱτἢ τ, Οης ἀδν ἤδη 

ΥδῆνοΒ ἰη ποανδη ννὰ8 βυγγουηάαά Ὀγ ἔπε 8οη5 οὗ ἰἢς γοάβ, Ηβ 

οομῃπιθηάβ [οὉ ἴο πε διϊεηίοη οὗ ομδ οὗ ἴπϑηι, ἴῃς ϑαΐδῃ, δ5 [86 

Σ ϑινεῖς, οὐ. οὐξ. 228, 
3 Μ855 οἵ Ἐ 5ῃον πιδην ἀϊβεγεηϊ ροπἰ(οηβ οὗ 7οὉ (5. Βεύρεν, ΜΠ έεέοίγο ὧδ 

ἴα Ῥωζραέε, 341-339) : ἴδ 51}}} ργεναι ας διγδηρεπιεηῖ δοςογαϊηρ ἴο νος ἢ 
1οῦ ἔο!οννβ με μἰβίογιςδὶ Ὀοοΐς5 δά ἱπιπιεάίαι εἶν ργεοθάςϑ 5. θεοδλπιε ἢχοά 
ἴα ἴδε 131} οεηϊ. (Βεγξεν, Ρ. 304). 

8 ο" ἰβ αἷδϑο πιεηϊοηεὰ ἴῃ ἐπ ϊ5 ογάεγ ἰπ 7εγ 22. 111}. (Αα Ραυϊΐπυπι" 
Μίχης, ΔΖ χχίϊ. 545). “" ϑϑίηὶ }ἐγόπις, αυἱ ὀογίναί! εα ϑγτίς, δ᾽ εδί 1} ἱπϑρίγά 
ἄς 'υαϑαξο ἀε5 ρορυϊδίίομδ αὐἱ 1᾿ εηἰουγαίςαι ἢ" (Βεγρεν, οῥ. οὐξ. Ρ. 305). 
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Ὀεδβὲ πιδὴ οὐ δαγίῃ. Τῇ ϑαΐδη δῖ οποα ἀϊβρυῖΐεβ ἴῃς ἀδριῃ οὗ 

1]0Ρ0᾽5 ρίείγ: ἴξ ἰβ, δὲ βυρρεβῖβ, θυϊ βἰκίη-ἀεερ: ἰἔ ἴον ὍἊ 
ἁἀερτῖνεά οὗ δί8 ννεδί ἢ, ἢα νν1}1 δραπάοη ἢῖ5 ἔδαγ οὗ αοά δηά 

ὈΙασρβεπιθ. Ὑδῆνεῃ ρεγηι 5 ἴπ6 ϑαΐδη ἴο ρυὲξ {πε πιαίίοσ 

ἴο {πε ἰεβῖ. ὙΠῈ ϑαΐδη ϑἰσγίρβ [οῦ οὔ δἷβ δῖ; δυῖ ἴον 
βίδπαβ ἴε [εβῖ. Τῆς ϑαΐδη (δὴ ἹΠ δαιδΐ ὑπδυσσαββ ἰ6βϑῖ5 

]1οὉ Ὀγ ἀερτηνίηρ μὶἷπὶ αἷβο οὗ 18 δῖ. 0δ᾽58 νἱέβ, ἰπάεεά, 

πον Ὀτγοαῖ ἄονη, δηά "45 ἤογ υδρδηάᾶ οὐτβα ἀοά δηᾷὰ αἀἷϊε; 

δι ]οὉ Βἰπιθο! 51} 8 ἀπαάϊπιίηἰδῃεά ρος δοοερίβ δνογυ της 
ἴῃ ἃ βρίγί: οἵ γεβὶπαϊΐοη. ΑΠἶδγ δὴ ἰηΐογναίὶ οὗ, ἰξὲ 18 ἰπιρ! δά 
(566 ἢ. οὐ 111-18), δὲ ἰΙεαϑὲ βοῆϊε ννϑαῖκβ, ἴπγεα ἔγίεη 8. οὗ 70Ὁ 
οοπια ἴο οοπιέοτί ᾿ἶπι, ἀηα ἔογ βανεη ἀἄδυϑ δἱῖ 53:16 ΠΕ ἢ Ηΐπι. 
700 τπδη Ὀγεαῖβ ἴῃς 5ἰἴδηοα ἴῃ ἃ πιοποΐοριε ταϊϑίησ πὸ αυσϑείοη 

ΨΥ ΠΕ δηά οἴδεοι βυβεγεγθ ἃσα Ὀογῃ οσ σοπηρε]]εά ἴο ἵν6. ΤΠατα 

ἔο!Πονν ἔννο ογοΐεβ δαοῖ οὗ βἷχ βρεϑοῖδβ, οπἱα ΌΥ δδοῦ οὔ [πε ἴπγϑα 
ἔγιθης ἀπ δῇ δῆϑννεῦ ἴο δδοῦ ὃγ [οῦ, δηά ἃ {πἰγά Ἴγοῖς ννῃίοῖ, 

ΒΕΙΒοΥ 50 ογίρίῃδ!ν ογ ποῖ, 15 πον ἱποοπιρίεῖθ, ἔσο ΟὨΪΥ οὗ 

τῆς ἔπϊδηάβ τακίηρ ραγί ἴῃ ἴἴ. [1π ἔπ656 βρϑϑοῆαβ ἔπε ἔπδηάβ8 

ιϑβοί δπά 10Ὁ ἀεηΐεβ ἴῃαϊ Πἰ5 σα᾽ απ εἰς 5 τὰ ἄπ ἴο 5 δἰη. Αἴοσ 

105 βρεδοῦ δἵ ἴῃ οοποί υβίοῃ οὗ ἴῃς [πϊγά ογοῖς, ἃ πον βρεδΐίκοσ, 

ΕἸ, ἰηΐεγνεηθβ δἱ στεαῖ ἰεηρίῃ. Ὑμδη δῆ ἢ ταρῖ!68 ἴο 

7οῦ, εἰϊοϊηρ᾽ Ὀτίθ τεβροῦβαβ ἔγοπι ἢϊπ. Αἴονῦ (πς6 βρεθοῦῆθβ ἴδ6 

Βἴογυ 15 γοϑιπηθά : ἰβκίηρ πὸ δοοουηὶ οὗ ΕἸῆυ, Ὑδρννεῖ οοη- 
ἀεπηπ5 δὲ [Πα τῆτες ἔγίεπάς πδά 5α!ά, ἀἄρργονθβ ψμδὶ [οὉ μαά 

βαϊά, δηὰ γεβίογεβ ἴο δὶπὶ {τνΐοε ἢἰ5 ἔογηιοσ τυ! ἢ. Τῆυβ ἔνα 
ταδίη ἀϊνἰβίοηβ οὗ ἴῃ εχ βεηρ ὈοΟΪΚ ἀγα οἰ θασῖγ πιαγκϑά : 

:. [ηϊγοδυσάοη οΥἦ Ῥτγοΐορσυα, 1--2. 

2. ϑρϑεοδδβ οὗ 7οῦ δηά ἴδε ἴῆγες Ετίεη 8, 3--21. 
3. ϑρεδθοβαβ οὗ ΕἸΙΠυ, 32--37. 

4. ϑρδεοβαβ οἵ Υδδνεῆ ἢ 700᾽5 ταβροβαβ, 481-425, 
5. ᾿οποϊυκίοη οΥ Ερίΐοριςο, 421-|, 
Εοτ δυ11δὺ δηαἰγϑὶβ οὗ ἴμ6 Ὀοοῖς 566 ὃ 21; δηά ορ. 8 22-4:. 

11. ΓΠΤΈΒΑΕΥ ΕὈΕΜ. 

8 4. Ου ἴδε ρστοιπά οἵ [π6 βυδ)εοξ αἀἰδουπβεά ἴῃ ἴῃς βρθδθοῆεβ 
(88. 3, 32-41), 100 δα5 σοπηπηοην ἀπά ἀρργοργίβδιοϊυ θεδη οἰδϑβθά 

ν Ῥγ., Ωοδ., 51γ., δηὰ Ὑνιβάοηι δ5 δεϊοηρίηρ ἴο [δ 
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“ Υἰβϑάοπι " οἵ τεῆβδοϊίνε [Πεγαΐαγοὶ οὔ (πὸ [ἐν ἴῃ τνδίομ 

δυπιαᾶη [6 5 οοπεοίἀεγτεά Ῥγοδάϊΐν νϊϊθουϊ [πῸ ονογγι!ηρ᾽ 
πδίίοηδὶι ἰηϊογεβὶ παῖ ομαγαοίογζοβ πιο οἴπεγ Ηδῦγον ᾿ἰἴογα- 

ἴυτο. Βα ἴῃ ἔνο πιδίζειβ οὗ ἔογη 100 ἀϊετβ ἔγοτι ἴπ 656 οἵα 

βρεοϊπηθῃβ οὗ ̓ ν 5ἢ νυ ϊβάοπι :---Ἕ1) ἴῃ 115 οοπιθ ηδιϊοη οὔρτγοβα δηὰ 

Ῥοεῖγυ,5 ἴπ6 Ρτγοίοριια δηά Ερίΐορσιια Ὀεΐηρ ρῥγοβα, [86 βρεϑοῖεβ 

Ῥοείγυ : ἂπά (12) ἰη [5 86 οὗἉ αἰαίοριιε.ς ϑοπιειῃίηρ αἰπίδηον 

βἰτλαγ ἴο θοΙἢ ἴπε56 ομαγδοίογίβϑιϊοβ οὗ (ῃ6 Ὀοοϊκ πᾶν Ὅς ἔουπά 
ἴῃ οἴμες Ηεςργεν [Πτογαΐαγε ; Ὀυϊ {Π6 τοϑοίδηοθϑ αἀγὰ ραγίϊαὶ, 

δηά τῇς Ὀοοῖς οὗ ]οῦ τεπιαΐπβ αηΐαυα ηοΐ οἠἷγ ἴῃ ἐπα ““ ΝἸΞάοπι,᾽" 

Ῥυῖ ἰῃ {πε δηπίῖγα ᾿ταγαΐαγε οὗ ἔπε 716 νν5.ὅ 

18ες, 4. 23., Ο. Η. Τογ, ““υϊϑάοαι 1(ἰϊεγαίυγε,"" ἰπ Ζ8ὲ. : τ. 207 
492-294: Ἶ. Τ᾿ Βανίβου, Τά Ἡνέξάονε Ζέϊεγαέωνο 97) ἐδε Ο. Τ᾿ : Ο. διερίηεά, 
“ὙΝιβάοαι," ἱπ 228. 

Ξ ΡΥ, δηὰ ϑ5ϊγ. δα ροεῖγσυ (δγουρδουΐ; ψϑϊράοπο- ντιείδη ἴῃ Οτγεεῖ---ἰς 
πιηϊτίεη (πγουρποιξ ἰπ δ δίυῖε βἰγοη εν δεοίεά ὃν ΗἩδεδγενν ραγδ]]εἰ15πὶ, 
ῬοβοὶΙΥ αἷϑο Ὁν Ηεῦγεν τογίμπι; πνβεῖμποσ οὐ (98 δοσουηξ ἰξ 5ῃου!ὰ ὃὲ 
ἰεγιθά ρΟΘΙΤΥ οὐ ργοβε πιδὺῪ μεγὰ ὃς ἰεῖ δὴ ὀρεὺ αυεϑίίζοη (ερ. ὥξονν:ς οὐ 
Ἡεῦνειυ Ῥοείνν, 32ἴ., 126. ΟΟΒ. ““15 υυγιἰεπ, ἃ5 ἃ τνῃοῖθ, 'ἰὰ ργοϑο ; θυΐ πεη 
τῆς τπουρῆε θεσοπιεβ εἰεναίθά, οὐ βεηἰεηίίου, ἴξ 8115 ἰηΐο (ες ροεῖϊίοαὶ ἔογπι 
οἵ τιγιμηιῖς ρδγδ] εἰ ἴδηι" (τ. ΖΟ75 465): γεὶ ἐνεη ἰμουρὴ {Π15 Ὀς 80, 
τὰς αἰδεγϊδυϊίΐοη οὗ ργοβα δά ροείυ ἰῃ ]οῦ δηά Ωοι. ἰβ επίγεῖυν αἰβέεγεωι : 
ἴῃ ]οῦ δε ργοβε ρϑγίβ δγὰ ριοβε ὠοΐ ραϑβϑϑίηρ ἰωΐο ροείγυ, δηὰ (ῃς ροείγγ ἰ5 
Βυβίαἰπεά ροείγυ ποῖ ἀγορρίηρ ἱπίο ργοβε. 

8 Ῥγοβα α180 δγε ἴδε ἔοστωυοε ἰηἰγοδυοίηρ [πε ϑενδγαὶ βρεεςῆθϑ (3}" 3 41 6] 
εἰς.) ἀπά {δε Ἰοηρος ἱπέγοάυοίίου ἴο ΕἸΣ α᾽ 5 Θρεεοβο9 (32..2). ὙΤΏς αἱδεϊποϊίουι 
.Βεΐνεοο ροεῖγυ δηὰ ρτγοβα, δἰγεδαν ᾿γεηϊϊοηεά ὃγ ες. γα. ἐπ Δ δ. γοὃ: ΡΔ 
χχνὶϊ. τοϑ1), ἰβ ἱπιρεγίες γ πιατκεά ἰὴ 9Ε ὃν ἐπε υϑὲ οὗ ἵνο ἀϊδεγεπὶ Ξβυϑίδηις 
οἴαοοεηίυδίίοι.---α ογάΐ πα βγϑβίεη ἴω 11-- 2 δηά 4271, ἰς ϑγβίεηι επιρϊογεὰ 
ἴῃ Ῥγ. δηά δ. ἰη ,χ53-.423, ἑμοξωμαέηρ, (μα ῥ»Όξα οὗ 3215 δηὰ (δε ἱηίγοάυςσίογν 
Ἑογπιυῖςε. 

4 Ῥεγῆδρβ νὰ τοἷρδὲ δὰ δ8 ἃ ἰπἰγά ἀϊβεγεηος 115 ϑυβίδίηςα ἰγεδίπιεης οὗ 
ἃ 5ἰηρῖς ἔβεπιθ. ϑῖγ., ἴδε ννογῖς οὗ ἃ βἰπρὶε νγίϊεγ, 158 ἰπάεεά Ἰοηρεν ἱπαπ 
]οῦ, ὕυι ἴξ τδῦρεβ ἀϊδευγαίνε!γ ονεσῦ δ νδείεῖν οὗ δϑρεοῖβ οὗ πυπιδη ἰ δηὰ 
οοπάυςϊ ; 80 Ὧο68 Ῥε., {δε νοεῖς οὔ πῆδὴν υγίϊεγα. Οὐ. δηὰ ᾿νίβάοπι γε οου- 
βἰ ἀεγα ον βμογίες βδη ]οῦ. Ουϊπίάε ἴδε “ Πβάοπι ᾽ ᾿ΠἸξεγδίαγε ἔδε Ηἰϑιογίοαὶ 
οοπιρ διίοηβ ἄγε, οὗ οουγβα, πλῦο δ ἰσηρεγ ἴμδη ]οῦ, Βαϊ {πε πεαγεβὲ ἀρργοδοῖ 
ἴο {πε ϑυδίαἰηεά ἰτεδίπιεηὶ οὗ ἃ ἴβεαια 15 ἴο ὃς ἔουπα ἴῃ 15. 40- 55 δηά ΕΚ. 
40-48, Ὀοϊἢ οἵ ψ ΒΟ διὸ βΒμογίεσ. ἴπ δὴν οδϑε, [οὉ [85 (8 ἱηίεγεβϑί ἴμδιὶ ἢῸ 
οἴδες δἰηρίς Ηδεῦγενν ροεῖ δα ἰεΐ 8 Πα 5βπι)ε δπιουηΐ οὗ ροείγγ : (Πῖ5 
τεπιδίηβ ἴγὰθ ὄνεα ἐμβουρ ἢ ἃ οοηδίεγαῖε ρατὶ οὗ ]οὉ (28. 232-37. 38-41) θὲ 
αϑβιριρά ἰο ἀϊδῥετεηὶ ροεῖίδβ. 

δΝον ἰβ ἰξ υπίχυς πιεῖν ἃ8 δὴ Ἵχοίϊο, ννμΐο μδα [5 οννῃ ννε]]-ἀεἤηεα 
οἶα85 εἰβδεννβεγε. [ἱ 15, ἕοσ εχδιωρὶς, 3ὸ πιοῦὲ βἰπηϊδγ ἴο ἃ τγεοῖκ οὐ δῃν 
οἴπες δρὶο οὐ ἀγαπᾶ ἔμβῃ ἰο οἴμεγ ννογίς9 οὗ Ηδῦτγεν ἢ ἰεγαΐυγε. Α ἀγδηια 



ξξ 6-6.} ΨΨΤΕΚΛΑΕΚΥ ΕΟΚΜ ΧΧΙΝΙ 

ὃ 5. Μδην Ὀοοΐϑ8 οἵ ἴδε ΟἿ. οοπίαϊη, ἰΐ ἰ5 ἴσια, θοϊἢ ρόδα 

δηά ροείγυ ; δυϊ ἴποβε ὈοοΟΙκ5 αγὰ εἰἴΐπογ, πὸ τπς ργορβείίοαϊ 

ὈοΟΚπ, Ὠϊοἢ σοηΐδίη Ὀοΐ᾿ ρύοβα πιδπιοῖγβ δηά ργορμοίϊο ροαπὶβ 

(ορ. τῇς Ιηἰτοά. ἴἰο Ζ:αέαλ), ποὶ βἰηρίε ψοῦκβ, οἵ, 85 ἴῃ {6 

Ῥίοβε ᾿ιἰβίογίοδὶ οοκβ νος οὐζεό ροβθῃβ, ἔμεν οοπιδῖπα (Π6 

βίγ} 165 αἰ βαγεη!γ. Οη πε οἴπεῦ μαπά, οὗ, {ἢ {πὸ βυιδοῖδηιίαὶ 

ἱπίερτν οὗ ἰπ6 Ῥοοῖς σαῃ Ὀ6 πιαϊπίαϊπεά, ἰ5 ἃ βἰπρίε ννοῦκ 

τυείδη ραγιν ἴῃ Ῥγοβθ, ραγΕΪΥ ἴῃ ροδίγυ, ἴπ 8 παγγαῖϊνα ἰῃ Ῥγοβε, 

τΠ6 5ρεϑοῦαβ ἴῃ ροεῖγγ. ΕοΥ δηδίορ θβ ἴο [Π15 νὰ πιιϑὲ ΡῸ θεγοπά 

Ηδοῦτεν [τογαΐαγε : 6.9. ἴο πε “Μαξάν»πάέ οἵ Ἠατίτί ἴῃ ν Βίοἢ τ 6 

παγγαῖϊνε ἰ5 ἰπ γῃγπιεά ργοβα, Ὀὰὲ (πὸ ([Ἰοπρ τ) βρβεθοῆαβ οὗ [πε 
οἰιαγδοῖδιβ ἅγε (οοπῃπιοη]Υ) πιείγί αὶ ροαπιβ. 

8 6. Αραίῃ βοπια δηδίορῃυ ἰὸ ἔπε ἀϊαδίορις, ἰο {πΠ6 τεβροηβὸ 

οὗ ἵνο οἵ πιοῦα βρεαΐζογβ ἴο οπς δποίδεγ, ἰ5 ἴο ὃς ἐουηά, ἔος 

ἐχαπιρῖθ, ἰ Οδηιοΐθϑ (6.,,. «τὸ 161. 21- 8); θὰ: ἴογ ἀϊαίοριια ἃ5 ἃ 
τηεδηβ οὗ ἀϊποιιπδίηρ Ὀγοῦίεπι5 οὗ ἴθ, να πτυβὲ ἀρδῃ ρ855 ἔοῦ 

Δηδίορυ Ὀεγοπά [εν 15} ΠΠεγαΐαγε. ϑυοῖ ἀΐαίορτια ᾿ ἀΠ11]} γα Εν 

ννᾶ5 αυϊΐα ἀπίζπονη ἴῃ Βαυγ]οηΐδη ᾿ἰτεγαίυγα ; δυῖ οετδίη ἴεχίβ 

πτοης οὗ {πὰ ρὲ οὗ ϑαγροη (722--)γος 8Β.0.)---ανα πονν Ὀδδη 

Ρυδ] Ι5πεά οοηίαίηΐπρ ναὶ {πεῖς οαϊίον ἀθβογθαεβ ἃ5 βρεοϊ πΊθἢ 5 

ΟΥ̓ ΡΠΙοβορμίοαδὶ ἀϊαίοριιε.; Τἤεβο, ποννονεσ, οεσ ἃ νεγγ ἀἰδίδης 

ἴῃ δὴν βίσίοϊ βεηβε ἰξ ἰ5 οογίδίηυ ποῖ; ἰὰ ἔδε Ῥγοίορσυς ποῦ ἰβ τπονοπιοδηῖ 
᾿πάεεά, δυϊ της Ῥτγοίοσυς 15 παεγαῖϊνε,---η δηϊοἰραιίου οὗ {πὸ πονεῖ γαΐϊμεῦ 

1πδη οἵ ἐπε ἀγβϑιμβ,--- πὰ ἴῃ {πε ἀἰαίοσυς πεγε ἰβ πο ἀγαπιδῖῖς πιονεπιεηῖ. 
ὝΒοτε δία ἵπ ἴμς Ὀοοκ, ἰξ ἰβ ἔγυθ, 41} ἐπε οἰεπιεηῖβ ἱπαὶ πιρηϊ πᾶνε 

Όεεη οοπιδίπεά ὉΥ͂ ἃ Οτεεῖ ἱπῖο ἃ ργεδὶ ἄγβαπια: {πε Ηεῦγεν νηϊζεν μδ5 
υϑεά πεπὶ αἰ εγεπν, δηα ἢἰ5 τνογῖς τνα8 οογίδίι ν πενεγ δοίεά ἴῃ δησίεπὶ 
7υάδ. 70Ὁ Πα5, 1 δπὶ ἱηίογπιεά, βδθη γεοθηιγ βίδρεά ἴῃ Νενν Υοσίς, διὰ, 
δεοοογάϊης ἴο πὶν ἱπέογπιδηϊ, ἴῃς ρογίογπιδμος νγὰ8 νεῦὺ ἱπιργεϑϑίνα ; δυΐ 
1015 πο πιόγὰ ρεονεβ ἐμαί {πε Ἡδσεῦγενν οσκ 85 ἃ ἄγαπια ἰπδη Ἡ. Ο. 
Ἅνε15᾽ σηιαγέηρ Εέγε Ῥτονεβ ἴμδὶ ἰξ νὰ8 ἃ πονεὶ. Ἐδείεγεηοα τῆδὺ 8130 ὃς 
πιδάς ἴο {πε 7υαϊοίου5 οτἰοἰθαι ὃν Ο. Ο. Μοηϊεῆοτα ἱπ τς ανυανά 7ἧεο- 
Ζορέραϊ Κευέει, 1919, 219-224, οἵ ΖΤάε Βοοῖ ογ, 7οὃ ας α Ογεεᾷ Τρασεάν, πῃ ̓ ς 
ἴδε δυϊδογ(Η. Μ. Κα] δ) 8εεῖκβ ἴο ργονε (πδὶ τς εχ ϑιϊηρ Ὀοοῖ οὗ ]οὗ 15 
δε τγεβυῖ οὗ εὐϊϊοτίαὶ πιαηὶρυϊαξίοηβ οὗἨ ναὶ νγαβ ογι ί παν α Ηςδγεν 
ἱπιϊιαιίου οὗ ἃ Ευτγὶρίάεξη ἰγαροάγ. 

2 Ὀίαϊοριε οὗ ἃ ἐΐογεηέ ἴγρε νὰβ Κπονῃ ; δηά Κῦη. (Φέρε, 410.) Ββαά 
Ἔνεη οοτηραγεά ἐπαὶ ἴῃ τῃς ““ Ὠεβοεηί οὗἩ 98ῃίγ᾽᾿ (Εορεγβ, ΟΡ 121 6.) υῖτρ 
τπδὲ ἴω 1οΌ, οὐ ἐς στουηά [πμαὲ ὈΟΙΒ τνεγε οδ 865 οὗἉ ἀϊδίοσυς ἱπίγοάυςεά ἱηίο 

6. 
3Ε. Ερεϊϊηρ, Αιεἰϊέηδονεχές αἷς Ασεων νοὶ, πὰ. ἰἰϊ. το; Ξ4ΠὲΠεἰϊωνρεν 

εν τη᾽ογαεγαςίαξέξεδόη Οετοϊϊσολα, τοιδῆ, ρρ. 5ο-7ο (ἀεγπιδη ἰγαπϑϊαϊίοη τυ ἢ 



ΧΧΙν ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]108 ως [3 6. 

Ῥᾶγϑῖ16] ἴο π6 ἀϊαίοριιες ἃ5. μπαηαϊδβαά ἰῃ ]οῦ; παν ἃγὲ ϑἰπιρῖς, 

Ῥτίοξ, δηά Ἔχοβδαϊ ΡΥ βομαπιαῖίο. [π᾿ ἃ ἄοΖβη βεοίίοῃβ 41] οαϑέὲ 

ἰπ τ 58πι|6 βοῆεπια δηά βοπια εἰρῇἢϊξ 1ἴπ65 ἴῃ Ἰεηρτῃ, {πὸ δάνδη- 

ἴαρ85 δηά ἀἰβαάναηίαρεβ οὗ ναγίοιιβ οοιγβαβ οὗ δοιΐοη δἵς ἀϊ5- 

ουβδοά ὈΥ ἃ πιαβίογ δηά ἢἰβ βἷανε. Βείνεε {π6 Βαῦδγίοηΐδη 

“ἐΡΕΙΠοΟβορἢίοδί ἀϊαίοριι,᾽ 50 ἔδγ 85 γεῖ ἱκπονη, δηά {6 ἀϊαίοριιο 
ἴῃ ]οῦ τῃ6 ἀϊξδιεηοθ 15 50 βεδΐ 45 ἴο γτοηάδύ δὴν αἶγεοὶ ἰη- 

υεποα οὗ οηα ονοῦ [ἢς οἴμοῦ δϊορεῖπογ ἱπιργοῦαρῖα. Απά {πὰ 

58Ππ|6 5 ἴγιια, {που ρἢ ἷπ {Πἰ5 σα5εὲ πὸ ἀϊβδγεπος ἰ5 οὔ αυἱΐα 
δΔηοίπογ Κιηά, οὗ {πὸ αἀτεεῖς ἀϊαίορσιιθ. [ἐ [5 ουγίου5. ἴπδξ (Π6 

πιοϑβί ἕδπιουβ Ἔδχαηιρῖθβ οὗ (15 τναῦα υυγ[θ δὲ ργοῦδοϊν πο στεδῖ 

αἰξίαποε οὗ ἔἰπια ἔγοτι ἰοῦ, δηά 1 5 Ὀαγεῖγ ροβϑίθϊε, ἱπουρἢ ποῖ 

Ρτγοῦδοϊς (88 42--ἄ47)ν ἰπαὶ τῃ6 δυίΐπογ οὔ [οῦ ντοῖβ ἰαῖθγ ἴπδῃ 

ΡΙαῖο; γεῖ θεΐνθοη {πε ἀϊαίορια οὗ [οὉ, σοηδίδιϊηρ᾽ Χο βἰ νον 

οὗ Ιοπρ᾽ 5βεῖ βρδϑοῖεβ ἴῃ ροείίοδί ἔογηι, δηὰ ἔπε ρύοβε αἱδίοριιβ 
οὗ Ρίαϊο, νἱ (πεῖν οἰοβεῖν Κηϊξ δηδίγεοαδι ἀγρυπιθης σαγγῖθά 

Οὔ ὉΥ πιεδῆβ οὗ πλοῦ αυ! οΚῚΥ τεβροηβῖνε οοηνεογβαίίζοη, ἴπ 6 

ἀϊβεγεποα 18 80 ριοαΐ (παὶ ἴῃ ργορδΌ  ν πᾶὶ {πὸ Ηδῦτεον 

υΥ το ννὰ5 ἱπῆυσησεά ὈΥ ἔποβε ατγεαῖς ᾿ἰτογαγυ πιοάεβ ἰ5 50 
5] Πρ ῃς ἃ5 ἴο θ6 περ] ρρ]6. 850 ἰοπρ' 85 [οῦ ννᾶβ σοπιπιοηη τε- 

Βατάδά 45 ἰοῃρ᾽ δηΐογοσ ἴο Ρίαΐο, ἰΐ ννὰβ ποῖ ουδίοπιαγυ ἴο ἰοοκ 

ὕροη Ρίαἴο 45 δῃ ἱπιϊϊαῖοσ οὗ [οὉ ; ἴπεγὰ ἰ5 ̓ υδὲ 85 {1116 γεάβοῦ 

ποῦν {παῖ ]οὉ ἰ5 γείεγγεα ἴο ἃ ἰαΐεγ ἃρὲ [πδη ἐογπΊ συ ἴο ἀϑβεγῖ 

ἐπδὲ ἴῈ ἰβ “" ἀπαιϊιαβιϊ οηδὈΥ ἃ Ηδεῦγον ἱπιϊζαϊίοη οὗ [ἢ ρἢ]1ο- 

ΒΟΡὮΪΟΔΙ ἀϊαίοριε οὗ ΡΙαῖο." 1΄ ὙνΏδποε πε δαῖμον ἀεγίνεά ΔηΥ 

βυρρεβίίοη ἔογ ἐπε υ5ὲ οὗἉ ἀϊαίοριιε ἴῃ αἀἰδουδπβίηρ᾽ {με Ῥγοῦ!επις 
οὗ [πὸ {π15 ταπιδί5 αὐἱΐα οΌδοιγα. ; 

ποῖς8). Ορ. 257, 1920, ρρ. 420-423, εγα ψἢ}} θεὲ ἑουηά δὴ Ἐπρ 5} 
{τδηβίδιίοη οὗ δἱὶχ οὗ ἰἢς βεοίίοῃβ, οὗ ὑνὩιοἢ μα πιδὺ ἤεγε βέγνε ἃ8 δἢ 
11υδιγαξίοι ς 

“Θἴανε, δἰϊεπά ἰο πιεῖ “Ὗεβ, τν ἰογά, γεδβ.᾽ 
41 11 ἰονὲ δ ψοπιδη. “Ὗεβ, ἴονε, τν ἰογά, ἴονε 
Α πιδὴ Ψῆο ἴονεβ ἃ ᾿γοπιδη ἔογρείβ ἰγουδῖς δπά οδγο. 
“Νο, 5ἴανε, 1 "ὴἱ}} ποῖ ἴονε ἃ ννοπίδη ἧ“[κονε ποῖ, πιν Ἰογά, 

ἴονε ποῖ. 
Ῥνοπιδη ἰβ ἃ ροἷϊ, 4 ποῖς {μδὶ 15 ἀρ ; 
Ὅνοιδη ἰ8 δὴ ἴσο ἀδρρεγ, 5ϑῆδγρ, νυ μϊο ουΐβ ἃ πιδπ᾿ 5 (Ὠτοαῖ. " 

1 Οδϑοδς Ἡοϊιζηιδης ἰῃ ϑίδαςβ σϑφοῖ, ἐς Ῥοίξος 7ετααῖ, ἃ. 441. 

“ 



87. ΟΕΚΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟᾺΥ ΟΕ ΤῊΞΒ ΒΟΟΚ ΧΧν 

ΙΝ. ΟΕΙΟΘΙΝ ΑΝῸ ΗΊΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΗΞ ΒΟΟΚ: ῬΟΒΒΙΒΙΕ 

ΘΟΞΟΕΒ ΑΝῸ ΑὈΡΙΤΙΟΝΒ. 

87. Τῇο υπίαυα οπαγδοῖεσ οὗ {ππ σοπιδί παίίοη οὗ ρζοβα δηὰ 
Ῥοδίσυ ἴῃ μα Ὀοοῖς (8 5) 45 βοπιδιπιε8 Ῥεδϑὴ ἰγεαϊβα 45 ἴῃς 
ταβυϊί οὗ ἴπ6 οτἱρίη οὗ ἔπε Ὀοοῖς, οὗ ἴῃς ὀχίβειπρ πιδίογι αὶ νῃ ἢ 
πὸ δυΐπογ υ{}1|Ζεὰ. ὙνΠαὶ ττᾶβ {Π|5Ὁ Ὑπδαὶ τπς ῬοΟΙ ἰ5 ἃ 
τεροτί οἵ ἔδοϊβ οἵ πἰβίογυ, ἴῃς Ἔδχδοί γεοογά ἴῃ ρύοβε οὗ {π6 δοίιιδὶ 

ἰοσίυηοϑβ οὗ ἃ ραγίἰουΐαγ ἱπαϊνίυ4] δηά οὗ πε ννογάβ βροίκθη ἰῇ 

νοῦβα ὉΥ δἰπιὶ δηὰ οἴπεῖϑ, 5 ἃ νίαν πδὲ ννᾶβ 'οηρ᾽ πιαϊηἰδἰπεά οσ 

δοοορίαά,; ἐπουρ ποῖ ἀνθ ἴῃ δαγ]ογ {ἰπ|65 νἱπουϊ οσοδβίοπδὶ 

βυρρεβείοηβ ἐμαὶ (6 Ῥοοῖκ ἰ5 δΒοιίοη.Σ [τ ἴβ ἀπηθοθββαγυ ἴῸ 

τερθαὶ ἤοῦα {πε δγριιπιεηῖβ δραίπϑδὲ ἃ νίεανν πὶ οἢ 85 Ὀδοοπια 

δητγεῖν δητχυαίεά. Βυῖ [ἢ ἴπ6 ὈοοΟΙκ ἰ5 ποῖ ἢἰβίοσυ, δηά {π6 

ΒΡδδοἢ 65 οἱ ἴΠ6 ἐῤείσεύπα πυϑγδα οὗ Ξρεθοῖεβ γερογίοα υδϑγδαΐέρε, 

ἰἴξ ῃἠεββά ποῖ ὃ6 ρυγα ἱπνεηίίοη; ἔπε βίογυ ἢ νὨϊοἢ ἴἴ Ορθβ 

δηά οἷοβεβ πᾶν Ὀ6, ἀπά ἴῃ ραγί αἰπιοβὶ οδογίαϊηϊυ ἰ5, Ὀαβθά οὔ οὐ 

ἀεγῖνεά ἔγοπι ρορυΐας ἰγδάϊτοη οἵ [Ἰτογϑίυγε ; δηά, ἱπάεεά, τη 18 

ἰ5 αυἱϊΐε οοτγίαίϊη, 1 {πὸ Ὀοοῖς ἰ5 τρμαν ἱπέεγγε" ἴο παν Ὀθθη 

νυ ἴδῃ δἴζεγ τπῸ Εχίϊα (566 ὃ 42 Η.), ἔον ΕΖίς. 1415 3 γοίετξ. ἴὸ 

ΤᾺ ἀεΐξδηςε οὗ δε 5: ὉἸ Εν Ὠἰβιογῖςαϊ ομαγαςῖεν οὗ ἴδε Βοοῖς πιδὺ ὃς ἔουπά 
ἴῃ ἴδε Ιεαγηεά σογῖς οἵ 5. ἴ,ες, 726 δοοῖ 977 ἐδς Ῥαίϊνίαγολ 7οδ (1837), Ὁ. 6 Σ : 
ἐπῖ5 να 5 ἀϊγεςίεά δϑρβοίδ!ν αραίπϑι ναγδυτγίου, Φένένε Ζοραΐίον, Βοοῖς νἱ. 
5εοί. 2, ἰῶ νι ἢ τεϑβοηβ ἔος γεχζαγάϊηρ με θοοῖς 85---ἰὴ ἴῃς πιδὶη δἱ στὰ 
ποὶ Πἰβίογίς αὶ αγὲ δἰγεδαν 8εῖ ἑογίῃ. 

3 τ "6 κῦμ ΚῸ κῦλ ΠῊ κὸ Ὡνκ ἰ8 ἃ Ἰαάρεπιεηΐ αἰέγίδυξεά ἰο πη υππάπιεά 
οοπίεπιρογαγυ οὗ ϑαπ)υεὶ Ὁ. Νδομπηιδηὶ (βαδα Βαέλγα, 158: Ἐπρ΄. ἴγ., Εγὶς, 
απο», 276 [.}. πιεῖν ἰῃ Βεγεσλέέα Δαῦδα, ὃ 57, ἃ Ἰυάρεπιεηὶ ἰ5 αἰγὶ δυϊεά 
ἴο Εε5ἢ 1,4|ε18} (3γά σεηΐ. Α,.)---ἰδουρῇ ἴἰ ἰ5 ποίεά {παι {Π18 σοπΗϊο 5 ντἢ 
δηοίπες ᾽υάδρεπγεηΐ αϑϑι πεά ἴο ἴῃς βᾶπιε Ἐδδδι---ἰο (ῃς εἴξεοῖ {παι ἰῃς βυδετ- 
ἴηρβ οὗ ον αγε ποῖ "ἰβίογίοδὶ ἱβουρῆ, ῃδά ἐμβὲν δοίυδ!ν οί! !εα Πΐπι, πα 
νψουἱά μανε ἐπάυγεά ἴπεπι. κῦὶ ΠῈ κῦ 'ΚῸ. .. ΠῊΣ ΟῚ πΠ κῦ ὋΝ Ψ᾽)» δ 
ἸΠὰ ορῸ 512" ΠῚ ὙΟΡ ἸΚῺ Ἀν Κὺκ ὟΣ 1222 ΠΌΡΙ Ὁ Ψ ἸΣΠΏΣΨ ΣΤΟΝ" Π'), 566, 
[ατίβες, ἴβδδδς ΔΜ ιεγηϊκοννβκὶ, ας Βωοὴ Ηίοδ παοὴ ἀεν Αι )ασση ἐς 
Ταϊ»πμά ω. Μ|ιίάγασοῖ (Βτεβίδυ, 1902), Ῥ. 28. Μαϊπιοπὶάε5 (“Τονγεὰ Λιεδειολ ἐπι, 
111. 22) 88γ8 οἵ ἐμε Ῥοοῖς : “115 Βα 55 ἰβ ἃ βοείου, ςοπξεῖνεά ἔογ ἐδ 8 Ῥυζροβε 
οἵ ἐχρίαἰηίης ἔπε ἀϊδεγεηξ ορίπίοπβ τνμῖς ρεορίς μεϊὰ οπ: Ὀἰνίης Ργονίάεηοε. 
Υου ἵκηονν ἐμαὶ βοηιε οἵ οὖῦ 58Ρ65 οἱ εαυῖν βϑίδίεά 7οὉ πενεῖς Ἂχίβιεά, δπά 
νν88 ἤένοῦ ογεδίςα, δηά παι πε 18 ἃ ροείϊς δοίίΐἼοη. ὙΠοβϑα ῆο δϑϑύυπὶς ἰῃδὶ 

ἢς εχίϑίεά, απ ἐπδὶ ἴῃς Ὀοοΐς 158 Πίβίογίςδὶ, ἂγε υηδῦϊε ἴο ἀεϊεγηιίης Ὥδη 

δηὰ ψΒογς ]0Ὁ ᾿ἱνεά. .. . ΤῊΙ8 ἀϊβέγεηςε οὗ ορίπίοη βυρροτίδ ἴδε δϑυυτρ- 
κου μαὲ Ὡς Ὡδνεῦ ἐχἰβίεα ἴῃ γε! γ.᾿" 



» 
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1001 δοηρ ψἱ Νοδῆ δηὰ Ὠαηιεῖ, ἃ5 ἃ οοπβρίσυοιιϑῖγ τσ μἴθοιιβ 
πιᾶῆ. Απιοηρ ἰποβε--ηά {ΠῸῪ ἀγα 411] Ὀυΐ 411] πο ἤανε ἀ15- 

ουδδεα ἐπα βυρ͵θοι---νῆο δάπιξ ἔπαὶ πῆς δυΐπογ πᾶς. υἱ1|Ζεά 

τγδάϊοη οὐ ρορυΐας βίογυ, ἴΠογο 15, βοννενοσ, ννἱάς ἀϊεγοποα 

οὗ υάρεπιδηΐ 85 ἴο δον ποῖ ἢ6 45 ἀοτγνοά ἔγοπι ἔἤδησα, Βοπια 

Βοίάϊης ἰπαΐῖ Π6 οὐγαϑ ποίῃίηρ᾽ πιοῦα ἰο γα ἴοη (δηά {πμαὶ ἱπ 

τῃς ἔογηι οὗ ρορυΐδαγ ογαζ τγδαϊτοη) ἐπᾶπ τπᾶὶ (ποτα ννᾶ5 οποα ἃ 
τ Ὠϊεουβ πιδῃ ἡδπιεά 100,5 οἴμετβ ἐμαὶ ἴῃς δηξῖγε ργοίοριιε δπά 

ερίϊοσιια ψψεγα δχοογρίεα ὉΥ ἢΐπὶ ἔγοπι ὦ δοοξ σοπίαϊπίηρ {Π6 

Ῥορυΐαγ βίογυ (4 “νοι βου ῃ᾽᾽). 6 Βεΐνεδη {π656 ἴννο Ἔχίγεπια 
ἰξ 15 Ροβϑβίδίς ἴο ποῖ 85 ἃ πιἀαΐε νίενν ἰπαξ {πὸ Γι πάαπιοπίαϊ 

εἰαπιεηῖβ οὗ {π6 βίογυ.---ς τὶρ ιδουβηθβ5 οὔ [οὉ, 15 επάπγαηοα 

τἀηάδγ ἰγίδΐ, δἴο.--- 6 βοθης ἴῃ ΠΟ 1 15 ἰδ] δηὰ {π6 πᾶπι65 οὗ 

16 ρδύβοῦβ ἃΓ6 50ΠῚ6 ΟΥΓ 411 οὗ ἐπεὶ ἀεγίνεά ἔγοπι ἐγαϊίοη ; ἱν 

5 ψεγα 80, ἰΐ πιὶρῃϊ οὔὔεν βοπια βιιρ  αϑίοηβ 45 ἴο ἤδηοα (πε 
δίουυ σδΠΊ6. 

8 8. ΤΙε β8οθῆα οὗ ἐδ Ὀοοῖκ ἰ5 ουϊδίάε τς ἰαπά οἵ [5γαδεϊ. 
Τὶ πὐσῆξς 6 Ἔοχρίδίπεα 45 ἄυς ἴο πε ἀε!!θεγαίε ομποῖοσα οὗ ἃ 
““Ὑγιβάοιι " νυγίζεν, βθοϊκίηρ᾽ ἴῃ τπ|5 ΨΑῪ ἴο δηέογοα (ἢς νίάα 
δυπιαη ἀπά ποῖ πιϑγοῖν πδίΐοπδὶ πδίαγε οὗ ἢἰ5 βυδῆθεοι. [{{π|5 

ψεγα ἴπα οοτγεοῖ Ὄχρίδηδίίοη, ἔπῸ ρδγίίοιαγ βοαπα οἤοβθη ὉΥῪ 

11 ἰ5 αυϊξε ὑπηϑοδββαγυ νι Ηαϊόνγ (7 χὶν. 20) ἴο βυδοιίτυϊε σκ ἕο 
πῃ Ετίς. 14}5 ἢ, 

Ξ0η ἴδε ἀΐϊνεγρεπος οὗ δε Ῥοοῖς οὔ 7οὉ ἔγοπι ἔπε ρορυΐατ Ἰεχεπά, 
νεῖμεν τϊεη οἵ ογαΐ, δηά ἔος ἴπε Ὠἰβίογυ οὗ {ῃς ἰεχζεηά ᾿Ἰηἀερεηάσπεν οὗἁ 
οὖν δοοῖς οὗ ]οῦ, 8εε Ὁ. Β. Μαοάοπαϊά, ““ὅοπιε Εχίεγηδί Ενίάεηος οὐ (πς 
Οτεϊρίηδιὶ Εογηι οὗ ἴῃς 1 ερεηά οὗ ον " (4.152 χίν. (1808) 137--ι64) πὰ εατίϊετ, 
“82. χὶν. 63-7γι.. Μαροάομδι ἡ βϑυρρεβὶβ (δαὶ ποὶ οὐ Εζίς. Ὀυϊ αἷ5ο 
7Άπιεβ (511) τεέεγβ ἴο ἐπε Ἰεριεηά, ηοὶ ἰο ουν Ὀοοῖς οὗ ]οῦ. 

8 80 Κατγὶ Καυΐζβοι, ας ξοφενανε»δ Ῥοϊξεδιοῖ πυονε Η ἐοδ (1900), 18 δ. 87. 
Ἐδίδες πιογὲ ἱγααϊ τομαὶ Ὀαϑὶ8 18 ροβιυϊαίεά Ὁγ ΟΠε. : “Μοβὶ ὈγοῦΌ!]Υ 81} 
ταὶ "ε δάορίεά ἔγουι Ἰερεηά ννα8 (1) ἔπε ἤδπὶς οἵ {πε πεγὸ δηὰ ἴδε ἰδπὰ ἰῃ 
τυ δῖ ἢ ἢς Πϊνεά ; (2) με ἕλοϊ οὗ 10Ρ᾽58 οἷοβε ἰπίδγοουγθε νυ αοά ; δηά (3) 
δε δυγργίϑιηρ οἰγουπιβίαπος ἔπδὲ [Π18 πιοϑί γρῃίθουβ δῃηὰ αἀϊνίπεῖν ἕανουτεά 
οὗ πιεὴ νᾶ58 αἰίβδοκεὰ ὃν βοπιεῈ ἀγεδὰ εἰἴβεαβε βυοῖ 88 ἱερεοβυ, Ὀυὶ τνᾶ8 
Βυρβεαυθηί μεα]οά " (5 Δὲ. 1, 2469). 

4 Ὁυ. (ρ. νἱῖ) : οὗ ἴῃς ““ΜοΙ Κα υοῖ [πε ορεπίπς πᾶ5 Ὀεεη ργεβεγνεά ἴῃ 
οο. 1. 2 οὗ ἴπε εχί βεϊηρ, θοοΚ οὗ ]οῦ, ἐπε σοποϊιβίοη ἱπ 427. 17 ἀπά 4190 ρεγῆδρ5 
ἃ ἔταρτηεηῖ ἱπ 48) ; ἀϊβουββίοηβ δεΐννεεη [οὉ απά ἴδμε ἴδγες ἔγίεπάβ, πὰ ἃ 

βρεεςῖ οἵ Ὑδδνθ ἴο ]οῦ, 8180 ἰογπιεὰ ρατγὶ οὗ (8 ρορυϊδι Ῥοοΐς, Ῥυϊ τεβεὲ 
μᾶνς ρίνεῃ ρῖίδος ἰο ἀϊβουββίοῃβ οὗ δὴ δεηἰίγεῖυ ορροϑίίς ομβαγαςίεγ ἰπ με Ἔχ- 
ἰδέας Ὀοοῖς." ἐτῆς 



888-10. ΟΚΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ χχνὶ 

16 νηοῦ ψουά Ὀ6 οὗὩ {Ππ|6 Ξ'ηΐβοδηπος, ἀπά ἴπΠπῸ γεάβο ἔου {πε 

δυῖποτ᾽ 5 οποῖοα νὴ Ππάγαννη ἔγοαι 5. Οη {πε οἴμοῦ μδηά, {πα 

506π6 ψγ85 ἰγδαϊτοηδὶ, ἰἃ πᾶν ροΐϊπξ ἴο {πε τερίοη πθησα {πε 

ΒΊΟΙΥ ραββϑά ἴο ἰβγδεῖ, ᾿υ3ὲ ἃ5 ἴπ6 βοεπὲ οὗ πὰ βίογυ δηὰ 15 

Ρἶδοβ οὗ οτἱρίῃ αἵ δϑβϑοοίαϊθα ἴῃ βυοῦ ἃ βἴοῦυ δἃ5 ἴπαΐ οὗ ἴΠπ6 

Τονεῦ οὗ Βαρδεῖ (Βαδυίου). Βεοδάϊν ἔπ βοδηβ ἰ5 οἰδαγὶν ἤχεά 

85 εαβὶ οἵ Ὁδαπαδη; Ὀυϊ νι μεῖδπεγ ἰἴ ΙΔῪ ἴῃ οὐ δῦουϊ Εάοπι ογ 

[Ατίμποῦ πογίῃ, δπά ἴῃ ραγίϊουΐαγ ἴῃ ἴπΠ6 Ηδυγδη, ἰ5 ἰ655 οογίδίη, 

τῆς δνίάδπος αβογάβαά Ὁγ (1) πᾶπιῈὲβ δπά ἰεγπὶβ (88. 9-13)}, (2) 
ἰγδαάϊτου (8 14), απὰ (3) {πε πδίυγε οἵ ἴπ6 οουηίτγ ἱπιρ!]εἀ ἱπ πὲ 

5ΒΙΌΓΥ (δ 15) Ὀαΐηρ ἱποοποϊυβῖνα δηά οοπῆϊοιϊπρ. 

8.9. (1) δίπινμες αρεὶ ἐθγηης.--- [Ὁ Πἰπι5 61 ᾿νεά 'π ἔπε ΙΔπά οὗ 
ς, δηὰ νναϑ5, ἰξ 15 ἱπιρ!εἄ, οπα οἵ ἴπε “"βοηβ οἵ {πε Εδϑὶ" (16): 

υπέογιυπδίεϊν ἴπε ροβιτίοη οὗ [Π6 Δπ4 οὗ Ὃς οσαηηοῖ Ὀ6 οΪοβεῖὶν 

ἀεϊογηιίηοά, δηὰ ἴἰπδ ““5οη5 οὗ ἴπε Εδϑί᾽ 15 8 ἴογῃ οὗ νἱὰδ 

ΔΡΡΙΠοδιίου. ᾿ 

Ὑῆς ““βοῃβ οὗ ἴῃς ΕἘδϑι" (ΟἽΡ “3; ορ. "σΊρπ, ὅπ. 153) ἰπ 1... δ᾽ 5. )15 810 
ἅτε οουρίεὰ τ ΜΙάϊδοΙ 65 απ Απιδ εἰκίἐθϑ ἃ8 ποπιδὰ γβίάετβ οὗ δ᾽ εβίθγῃ 
Ῥαϊεβίϊης, ἴῃ 15. 11} {πὸ ἀγὰ ορροβεά ἴο {με ῬΕΠἰβεῖμθβ οὐ ἴῃς ἾΝ., ἂπὰ 
τηςηϊοηεαά νἱἢ, αὶ ργοῦΒ ὈΪΥ 85 αἰϊβιεϊηρυϑῃεα ἔγοπι, Εάοπι, ΜοδΌ δηὰ 
Αῃηπιοη, δηά ἰπ Ε:Ζὶς. 25“ 6 [πὸ ν δε ποπιδάϑ (ορ. [ετ. 405 ποπιδάϑ : ἢ Κεάδγ) 
ἀϊδιϊη συ ϊϑῃεά ἔγοπι, ἃ5 ἀνε! !πρ Ε. οὗ, Απιποη ἀπ ΜοαΡ. [πη τ Κ. ς᾿ (45) 
ἘΠΟΥ ἅγα τπογεὶν πιεηϊοηεὰ 85 ἐαπιεά ἔογ ἐμεὶγ υϊϑάοπι; οὐ απ. 29) {, 566 
Ῥεῖον. Τῆε “Ιδηὰ οἵ [με Εδϑι"" (ΟἽ 79) ἰδγ εαϑβὶ οὔ ΑὈγαιιδην 8 βεϊι{[εππθηὶ 
ἴῃ σοι λέν Οδπδδη (Ὁ. 25). Ετγοτι τ. 29] [ἃ μα8 δῶ ἱπέεγγεα (παῖ ἴΠῸ 
“.58085 οὗ ἴπε Εδβι᾽" δηά {πεῖγ ἰδηὰ Ἵχίεπάεαά 480 ἴο ἴῃς ἔδγ πογίλ- εδϑβὶ οὗ 
Ῥαϊεβίϊης, ἴἰο θεγοηά {πε ΕὔρὨ γαῖα ; Ὀυϊ {Π|5 15 ἃ ργεοδγίουιϑ ἱπέεγεμος ἔγοιῃ 
ἃ οομηροβίϊα πδεγαῖϊνε ; ἴδε βοιιγοα ΠΊΔῪ γαίπεσ ἢδνε ἰηϊεπάεά, 45 ἴῃ ΟὨ. 255, 
ςουπίτΥ Ε-. ογἦ σομζλ-εαβὶ οἵ Ραϊεβϑίϊης (ϑεε ϑκίππεγ οα απ. 29] ; Μεγετγ, 2λ' 5 
2.281.) : ἃ δουιίπεγη, δυΐϊ ποῖ περ 8 νυ δὴν ἔδγ πογίμεγη, αἰβισίοὶ 15 ἱπιρι εὰ 
ἴῃ δὴ Ἐργυρίίδῃ γεΐεγεηος (αουϊ 2οοο Β.0.) ἰο Κεάςηι : ἴῃ (Π΄8 ϑίπυπε γεϊδῖον 
18αὶ ἢε ρββϑβεά ουδὲ οὗ Εβυρὶ ἱπίο {δε ἀεβεγί, πιονεά ἔπεπος ἔγοπι ρίδος ἴὸ 
Ῥίδοε δπὰ διγῖνεά αἱ ζεάςιι, ννῆεηοε πε νν88 ἰηνοα ἱπῖο Ραϊεβιίης : 8ες ἿΝ. 
Μαχ Μάὕϊεν, ἡ ςέεη ἡ. Ξωτοβα, 46; Μεγετ, 1.6. ; Βγεαϑίοα, 4ποΐρρεέ Τεοογεῖς, 

1. 493. 
ἔ το. Τε παπις 'Ὃφ ([9ὺὴ δρρδϑαγβ ἴο ὃς Ὀγοιρῆϊ ἱηΐο σοππδοίίοη ϑ ἢ 

τῆτες ἀϊϑείηοι αἰβιτοῖ5, (α) Νογίμπεγηῃ Μεβοροίδπιία : ἴο (8 ἀἰδίτίοι ἡ. τοῦ 
(Ρ)Ξ 1 σῇ. ε"7 "υς (ῃς ““830η " οὗἨ Ατγδηὶ 18 σοπηπιοη!]Υ τεΐεγγοα : 8ε6 ϑκίπησν, 
Θεπεςίς, Ρ. 2ο6. Βυΐῖ ἀρρδγεηίν ἴδε βαπὶε 759 ἰ5 (απ. 2233) Ὀγοίποτν οἵ Βιιζ., 
τνῆο ἴῃ 16γ. 2533 15 δϑβοοίδίε νυν ἢ τῆς αἰϑέϊηςεν Ἀγαδίδη Ὀεάδη απὰ Τἄπια. 
(δὴ απιββουβ πὰ πε σουπίγΥ 5. οὗ ἰΐ : [08. (4152. 1. νὶ. 4; ορ. ]ετ. Οπμιξεί. 
ἐτι σεη. 103) βἰδῖεβ παὶ Οὔσης [ῃ6 ὁοη οὗ Ατγαπι (ἡ. 6. ἴῃε 09 οὗἩ αι. 1033) 
ἰουπάε απιᾶβουβ δἀπὰ Ὑγβδοποηῖ 15, ἡ δ. ἴ8ε νοϊοδηὶς οουηίγν Ῥεκίηπίης 
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ἃς τι. 5. οἵἩἨ Ὠαπιββοιβ ἃπά 40 πι. Ε. οὗἩ ἴῃς 8εβ οὐ Οδες (Ξεε 5, 8ὲ. 

ὙπΑΟΗΟΝΙΤΙ5). (ε) Εάοπι, ογ ἴῃς πεϊρῃθουγποοά οὗ Εάοπι : ἴπ ση. 3655 Ξ 

ι Οἢ. τῷ ὃς ἰ5 ἃ ἤρυγε ἱπ {πὲ ψεπεδίορυ οὗ “"ϑεὶγ ἱπ (με ἰδῃα οὔ Εάοπι"" 

(δ. 31). Ιῃ [Κκα. 45 “ἴδε Ιαπὰ οὗ ὅς" (Π» γύνι Ργβοίβεϊυ 85 ἴῃ 705 13) βία πβ 
ἴπ Ῥατγβ}!εἸ5πὶ ννῖεἢ Ἑάοπι ; υπέογίυπαιεῖν βοπιε ἀουδὶ τγεβὶβ οχ ἰῃς ἰεχί, ἔογ 
τὨγτΠπιϊ δ ΠΥ ἴδε ᾿ς σα Βράᾶγα ἃ ᾿νογά δηά (ἴ οπι. γἹΡ ; Βονγενεγ, πε πιεγε 
οπιϊϑϑίοη οὗ γΨ υυῖτἢ (πὶ Ἰεανεβ δὰ υπϑιἰϑἰβοίογυ ρῆγαβϑε δὰ δὴ ἱπιργοῦβθῖς 
ἴεχι. ουδὶ 4190 τεβϑίβ οὐ ΠΡ μὰ ἰπ [6γ. 25 Ὁ, ἔογ (ι οπιῖίβ ἴπε οἴδυβε σου- 
ἰαἰηίηρ ἰ. ΓἰπῸ σεορταρμίοαδι ἀἰϊβιγί δυϊίοη οὗ ἴῃς ἔεγπι 78 νν8 ἃ8 τάς 85 

ἐπῖδ βύγνευ βυρρεβίβ, νἱζ. ἔγοπι Εάοπι ἴο Νογίμεγῃ Μεβοροίδπιϊβ, ἐι18 πιαῦ 

παν Ὀδεη ἄυς ἰο "008, οὐ γδίμεν 'Αυ5 (6 Αὐσῖτι:), [1361{ σεγίδιπιν ἰγῖθα] 

ταῖμεν ἵδη σεορταρῃίοδὶ, θείης ἴμς ἤδπὶς οὗ νυ εἰν βοδίζεγεα ἐγῖδε658---Αὑαρ 
Γ 

ετίδεβ, ρευῆαρβ, ἀεγνίπρ' {πεῖς ἤβῆις ἴγοπιὶ ἃ »οά ᾿Αυᾷ (222), 88 Ὗ. Ε. 

ϑδἢ βυρρεβιοα (Αρησλέῤ, 261, δηά, πῃ γερὶν ἴο Νὅ.᾽8 ογιεἰςίβαι ἰα ΖΟΜΟ χὶ. 

183, Κεῖ. 97 ἐδε δενείέες, 43). Βαϊ τπουρὰ πε ἰγίρεβ οἵ 'ᾳ ψεγε να ν 

βοδιϊεγεά, ἱξ σουἹά ποῖ πεος 55 ΥΥ ἔο ον ἐμαὶ ἴπ6 ννῃοῖς γερίοη ονεῦ ψνῃϊο ἢ 

1ΠῸΥ νγεγε βοβίίεγεά, ογ βενεγαὶ αϊβιίποὶ ἀἰβέγίοιθ νυ τμίη ἴξ, ραββεα ὃν {πὸ 

πᾶπις οὗ ἰδε απ οΓ ὥς. Αρατὶ ἔγοπι ]οὉ 1, [πε οπἱν ρᾶββαρε σδϑίίηρ ἃ 

ἀΐτεοι πχδι οὐ {πε βἰζυδίϊοη οὗ ἐπε απ" οἵ 8 15, ἱἔ τῆς ἰεχὲ Ἅσδη ὃς ἰγυδίεά, 

1.4. ,', δηά (18 ἀεςοϊβίνεῖϊν οοπηςοίβ ' ἱἢ Ἑάοα,. 

ξ1Ι. ΟΥ̓τμς ἴῃγαο ἔτεπάβ οἵ [οῦ, ΕἸΊρῃδΖ οεγίδι αν ἀρρθᾶγβ 

ἴο οοπιὸ ἔγοπι Ἑάοπι, ΒιΙ δα ἔγοπι 4 {τε πᾶὶ πᾶν πᾶνε Ὀθθῃ 

οἰοβεῖν αϑββοοίδίοα τῖτῃ Ἑάοπι, ΨΕΐ]6 ϑορῆατβ οτρίπ ἰβ νῦν 

πηοογίδίη. (Οὐ ἴδ ἢδπιε δηά οτἱρίη οὗ ΕἸἴμα, 566 322 π.) 

Τεπιδη, ἴα ποῦς οὗ ΕἸΐρμαζ, ἰδ δὲ οπς, ἃπά ἱπαὶ ργοραδδὶν [με 

πογίδογη, δχίγ ν οἵ Ἑάοπι (Ε Σὶς. 25,3), (βου ρ οἴ μεν 5ἰ[ε5. νι ΐη Ἑάοαι 

μανϑ ὅδε αἰἰγίδυϊεά ἰο ἴὲ (8ες ΕΘ ὲ. 5.ν.). δμπιδῇ (απ. 2οῖξει Ομ. 133), 

ΒιΙ46 65 ἐτϊθς, οἱαϊπιεά ἀεβοεηῖ ἔγοπι Αὔγαμαπι ἰπγουρ Κεξυγαῃ, δηά, 

δοοογάϊης ἴο Θη. 25 δ, νγὰ8 “"υὑποῖε᾿ οὗὁἨ 5μεῦα, 7Ζενιαη διά Ὠεάδῃ, 

τυβεποα ΜῈ ΤΔῪ ἱπίες ἐμαὶ ΕἸΊρῃδΖ δηὰ Βι!ἀδὰ ᾿ἱνεὰ ἱπ γερίοηϑ ἠοῖ νεῖν 

τεπιοῖς ἔγοπι οὔς δποίδβεσ. Τῆς βυρρεβίίου ἔογπιοσὶν ρὰΐ ἑογνναγά ΌῪ Ἐγιθά. 

Ῥεῖ. δπά δοςερίεά οἵ ἐβνουγδδὶν επίεγίαιπεάδ ΡΥ πιδὴν τυτίϊεγβ (Ὁ γ. οα 

Θη. 255; Ῥεδκε οὐ ]οὉ 1; Ο-Β.}5, σὖ.; Μεγεγ 7Λ5 314; Οἴδβεγ, 

δείσεοη, ἰι. 445 ..), (παῖ ΒιΙΔ64᾽ 8 βοπὶεὲ νὰ 8 ϑυθυ οὐ {πε Ευρἤγαίεϑ---ϑοπια 

τυθο κβ᾽ Ἰουγηου ἔγοπι Τεπιδη--- πα5 Ῥεθη υπάγαννη ΒΥ εἰ. Βἰπιβεὶ (Ποῦ, 

Ρ- 139). ϑορδαν με Να' απιδίμι ἐς σεγίαι πὶ Ὺ ἀϊά ἠοῖ οοπλε ἔγοπη Νϑ' βδ ἢ 

([ο8.. 155} ἴθ τε Ῥἰβεῖπε ῥἰαἷπ (ἐπουχῃ [εν (9ας Βιοὰ Ηοδ. 27) ἰβ 

ΜΠ ἴο Βείϊενε ἱξ, ἀπά το ἱπέεγ [πδὲ με νν88 ἱπιεπάβά ἰο ρίδυ ἴδε γδὶς οὗ ἃ 

τεργεβεηίδιίνε οἵ (με γεϊρίοῃ οὗ [βγϑεὶ ἢ), πος πεοεβϑδγν ἔγοσῃ ἴῃς Οδ]εὈϊϊα 

Ναΐ δαὶ (1 ΟΒ. 418), 580 ἐμαὶ ϑορμας αἰϑο ψουϊά Ῥ6 δὴ Ἑάοπιῖίς ( 3. 5427), 

ποῖ ἔγοπι ἀἰβίαδπι Μαΐη ἴῃ βουΐϊπεγη Αγαδία, οτ ενεη ἔγοπι {πε Μίπεεαη σοοηΥ 

ογ ἱγασίΐης βιδτίου δὲ ΕἸ- !6--- βίο ΙΔῪ δοπις ἴπγεα ογ ἔους Βυπάτεά πιῖ]ε8 

5, οὗ ἴῃς ποῖα οὗ ΕἸΐρῃαζ. (ἴ, ἰξ 'β ἴγυς, ἀεββογίρεβ ϑορῆδγ 88 ὁ Μιναίων 

βασιλεύς, {μἱπϊκίπρ, ποῖ οὗ Εἰ-ὅτα, τυμίον 68 ἃ ἰγαάϊηρ οοίοην ννουἱὰ ποὲ ὃς 

τδς 8εδῖ οὗ ἃ κίηρ, Ῥυϊ ργεβυπιδον οὗὨἨ Μαΐω 1200 πιῖῖεβ ΑΥΔΥ ; ὉῬυΐϊ {15 ἰθ 



85 11-18.}] ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΙΘΤΟΚΥ͂ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΧΧΙΧ 

ἰῃ δοἪοοοτάδπος ψἱἢ 118 ἰεηάεηπου ἰὸ ἴατη [οδ᾽5 ἔγίεπάϑ, ριύεδὶ 58εἰ κἢ8 οὗ 
πεϊρῃρουγίηρ ἰγῖρεϑ, ἱπίο Κίηρβϑ δηά ἐγγβδηΐβ οἵ παδιίοωβ. Βατγίοη (78 2 ἐξ, 
1912, Ὁ. 66), τενἱνίην» ϑιι μι εϑιίοηϑ οὐ ἸΝ εἰζβίείη ἴῃ Πεϊ., οοπηθοίβ Να' αιδιί δα 
ΜῈ τη-Νοόεηε ἰη ἴδε Νυξκγα (9εε ὃ 14).---ἃ Βυκ ,ιεϑβίίοη ἐμαὶ τδὺ ζ4}} ἰῃ 
νὰ Ὀυϊ οαηηοὶ ε5ἰ2 115} ἃ ἐπεοτυ--- δὴ Τειηδηϊϊε ἢ Τεπια ἴῃ με 88π|6 

τεξίου ; Ὀυΐ 7υαοϊουϑῖν βηἀ5 ἴδε σοπηεοίίοη οὗἩ 5Βυϊε ὙΠ Θυοία (.- 0 292} 

αἴ5ο ἴω δε 5δπι|δ γερίου, “ υηϑδι βένίηρ." 

8 12. δοίη οὗ (6 ρεγβοηδὶ παπιθ8 δῖε βΞυρροβίϊνε, οἵ 
ῬΟΒΞΙΌΙΥ βυρρεβίϊννε, οὗ Εάοπι. 

Νοὶ 7οὉ [56εἰ 3} 15 ὑπκπόνη 'π Ηεῦτγεν Πτεγαΐυτε Ἄχοερὶ 5 ἴπε ἤδη 
οὔ [δε Βετὸ οὗ ἴμε Ῥοοῖκ, ἔογ στ ἃν (απ. 46)8; ΕΝ. 100), αηά, ἰπ 8ρῖϊε οὗ 
42} ὅτ, 33" (πη. τοῦθ), ἴἃ μα8 ποιμβίωρ ἴο ὅο. ΤΒε παπια πιδὺ, οὐ ἰδς 
ΔΗΔΙΟΡΥ οἵ ἦψ', Ββανε βυρρεβιεα ἴο Ἠεῦγαον, τεϑδάεγβ οὔ βεάγεγβ οὗ ἴδε βίογυ 
ἴδε πιεδηΐίηρ “ἴδε οὔ]εςξ οὐ δηπν," ἰπουρ ἢ ἴπε ἔογπι Ωρ τεχυϊαγὶυ 
ἐχργοβϑε8 δῃ δοῖϊνε β8εῆβε; δἰϊεγηδενεῖν ἰὲ 888 δεεη οοηπεοϊεά τ (Π6 

τοοὲ Ὡς χῖνεβ {πε Ατγαδὶς .ἷ"Δ (ρεηΐϊϊεηῖ) Βυὲ ἐπε εἰγπιοίοσυ δηά (Βς 
ἰδεπιϊβοκείοη τυ ἐδε ργορογ ἤδπιε Α-ἰδοδυ (Τεῖ εἰ-Απιδγηδ Ταδὶεξ, 2275 12) 
δτς Αἰἶε υποεγίδίη. [1 οὗ ογεῖσεα οεἰρίῃ ἴπῸ παῦλα πιδὺ Βανα Ὀδεη πιοαϊβεὰ 
ἴῃ ἴδε σουτϑε οἱ ΗἩεῦγεν ἰγααϊτίοη 80 88 ἴο ἜἼχργεβ8 ἃ πιεδηΐηρν. ΕἸΐρῃαζ, 
οὐ ἰδε οἵδβεγ Ββαηά, ἰ5 τ)ῦ 1 δυϊμεπεϊοδιθα ἃ5 δὴ Ἑάἀοπιῖίε πδπις (ΘΟ. 46)5- -- 

1: ΟΕ". 1550), «που θείης οὗ δίῃ εβεὶγ}) ἴγρε ἱμαὶ νγαβϑ νά εἶν βργεδά, ἰὲ 
ταυδβὶ ποῖ ὃς δϑϑυπιεῖ ἰπδὲ ἰμῈ ἤδπῖε )ὲ8 ἐχοϊυδίνεϊγ Εάοπιίε. ΒιΙἀδά 
(τ δμ, Βαλδαδ) 18 υπϊκποννη ἐχοερὶ Τπγουκ (Πα βίογυ οὗ 7οῦ, ἐβουρ Οδα, 
(ΕΔΒί. 4495) απιά Βυ. τεοδὶὶ ἰδε Εάἀοπιῖίε ΤΊ (ἡ. 465): τ[ῆς ἔγβι εἰειηθηὶ 
Ρεγβαρ8 τϑουγϑ ἴῃ ἴμ6 Εδοπιῖϊε 7153, Βαλααν (6. 4617), ψνΠΐοΒ ἰ5 αἴβο ἐπ 
πᾶπις οἵ ἃ Βεηπ͵απι!ε (τ ΟἿ. 7,9), ἀπά ἴω μὴ (Απιπιοηΐίε Ὁ; Να. 425) δηά 
τσ (Βαδυιοηίδη- οννβη, ΕΖ. 23): δε βεοοηά εἰεσηεηΐ οοοῦσβ ἴῃ ἴπ6 
Ηεργεν τῦῦκ δά εἰβενπεγε (ΡΝ 60). ϑορδδς 848 υυγί(ίε ἰῃ 38 ἴω αὶ 

42᾽ (Ὁχ: δυὲ Ἴδιχ ἰπ 21 20ο}) 8 ἰάεηιῖςοα! τ τπΠ6 πᾶπὶς οὗἩ ἔπε ἐβδίμες οὗ 
Βαίδακ, κίηρ οὔ Μοδδ, 858 νυεϊκζίεη ἱπ Νυ. 2219 238 (Ὥσ; Ὀυὲ τδν εἰβενπετγε). 
η (τ με ἤδπιε οὗ 7οὉ᾽5 ἐτίεηά, Σωφαρ, Σοφαρ, ἰδ αἰνναγβ ἀπείη συ ϑμεά ἔγοσι 
Βαϊδὶς᾿ 5 ἔδίμες Σεπῴωρ, Σεφωρ. ἴῃ 38) “ἱχ ἀοε58 ποῖ ὁσους Ἔχοερὶ ἰῃ 10Ὁ ; Βυὲ 
Σωφαρ οτουγβ ἰη Οη. 6}}- 1δ (3) Ὅν), τ ΟἿ, 135 (33 Ἐν) ἱπ Ἑἀοπιὶίε κεπεαίορίε 
δηὰᾶῖ ἴῃ οἷἶοβε σοππεοίΐοη τι ΕἸΙρμαΣ πὰ Τεπιαα. Τῆς Ῥδίπιγγεπε ΚΣ 
(41. ΝΟΕ 3509; Ἐῤλ. ἰ. 347, Ἰ. 293, 312) 15 Σεῴφερα (ερ. ες Νορυέ, δγνέα 
Οεηέγαϊε, Ρ. 15), διὰ 80 ῬγοΌΘΌΙΥ 18 "δν (1.142. ἱ. 190, ἰϊ. 303). 

8 13. Τῆς γεΐδγθησεβ ἴο ϑῃεῦα (115) δηὰ ἴδ6 ““Ὁμδϊ ξβδῃβ 
(117) 25. ταϊάϊηρ' 100 πᾶνε αἷϑδο Ὀβεὴ ἱηνοίκεά ἱπ ἀδίδγπιίπίηρ' 
ἴῃ 5ἰζυδίίοη οὗὨ 58 Ποπια: ἴῆυβ Ὠδογπια (8, 1011, 105) οοη- 

οἷυάεβκ τπαΐ “(ποι 5οπΊΠΊ65 ἀπιεπέβ δι: πογά-οιισβὲ ἐς ᾿ΓΑσγαδία 

αιοίαια ρᾶτ δὰ βιὰ ἀἊ Μαΐδη," .6. ἴο ἔπ ἐγοπίίεγβ οὔ Εάοῃι. 

Υεῖ Ἄνα ἰζ {πὰ ἰεγπιβ ἀγα σογγθοι υ ταδά, δυο ἃ οοποϊυβίοη 
5 ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἴοο ῥγεοΐβε. 
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(ἰ ἴῃ 118 μα5 οἱ αἰχμαλωτεύοντες (Ξ- πὴ τακαη οοἸ!εςινεγ), δπά ἰω 17 οἱ 
ἱππεῖς, ΜὨΙΟΝ πᾶν Ὅὲ δὴ ἱπιεγργείδιίοη οὗἨ Ὀ“195 (866 Ρῃϊ. τ. οὐ 11}, οσ ἃ 
ἰγδηβιδιίοη οὗ ἃ ἀϊδεγεηι ἰεχί---οὔ οὐ ((ε. 57 νἱῖϊ. 433) γταῖμες τῆδη οὗ 
οΥσὶ (Νεβες, ἐδ.) οὐ οσιπ (Ηοπηπιεὶ, ἐδ. 378:., 431. Βαγίου (7Χ8 2 ἐδ, τοι2, 
617) ἴοϊονν5 ἃ : Ομε. (Σέ. οὔϑ, 2469) επιεπάβ "199 ἰηΐϊο 052 (πογεῃ- 
Ατδδίδη) Ουβῃίίεβ, θὰ Ηοπιπιεῖ (1...) ἱπίο οδηη, ἰῆοβε οἵ Ἠανίδῃ. Νοπε οἵ 
1πεβὲ βυρρεβίίοηβ, μοννεύεσ, 8 νεογα ργοῦδθϊε ἰπδη 3). Βυὲ ννῆδὶ ἀοου ἢ ὁ 
πιεδῃ Ὁ Τῆδι [ο», ἃ ζιεδαῖ β5ῃεϊ ἢ ἱπάεοα Ὀυϊ οὲ ἃ πιοπδιοῖ, νν88 τα ἀεσὰ 
ΌΥ {πε ἔογοεβ οὗ ἵνο ἀϊβίαηϊς δηά βτηουβ κίηρἀοπι8---ἰης ΟΠδ! άξεαπβ οὗ 
Βαδγίοπία δπά ες ϑαῦδαηβ (ϑες οὐ 1}8).--ἰϑ ὑπ κεῖγ ὄνδ ἰη βοϊίοη. Ενεπ 
1 π|5. 15 1ῃ6 πιεδηΐπρ,, νυ ῃῖο ἢ βεεπι5 ΠΙὮΪΥ ἀπ! κεῖγ, ΔΩΥ ρατί οὗ {πε ἰαηά οὗ 
δε σμΠ]άγεη οὗ {πε Ε. νουϊά μανε Ῥεεη 85 {ΠἸ πεῖ ἃ5 ΔῺΥ οἶμογ ἴο γεοεῖνε δα 
αἰδοῖ ἔγοπι {πἰ8 συγίουβ. οοπιδιπδίίοα, Βαΐ ἰΓ ὈΠ92 εγεὲ δηὰ ἰῃ 2 Κὶ. 242 
ἃτε ποπιδβ Ε. οὕ 85.Ε. (ποίεε με ογάεγ ἴῃ 2 Κ., ραγιϊουϊαυῖγ ἱξ Ομ ὃς τεα 
ἔοσ Ὠ"5) οὗ ]υάδἢ (δες ου 1ιἾδ, αἰϑοὸ Ὀδβογπιε, 3.8, τοῖο, 284; 1911, 105), οδ΄ » 
Βοπια πιυδὲ πὸ ἀουδὶ Ὀς ρἰδοεά ποῖ ἴοο ἔδγ πογίῃ, δυὶ μεῖον ἰξ ἰβ πσοσσσαγν 
ἴο ρίδος ἰξ ἕδγίμεγ βδουΐϊῃ (ἤδη ἴῃε Ἡδυγβϑη ἰβ αυεπιίοηδδίς. Τὰ 5.ιεθα 
ἰηϊεπάςεά, ἱπουχ ἠοῖ {πε βου Ατγαρίαδη ἱκίηρ ἄοπι, οεγίδι ΠΥ ἰὰγ βου οἵ 

- Ἑάοαι (15 α.). 

ἢ 14. (2) Ττδαϊείοη, Ομγιβείδη (ἔγοσι [π6 41} σδηξ. Α.0.} ἀπά 
Μοβίδαι, ρεγϑ βίην οοπποοῖ [οῦ ἢ τπ6 Ηδυγάδη,1 δπά τογα 

Ἔχδοῖῖν ἢ τπ6 Νυΐτγα, “1Π6 στοαὶ ρἰδίη οὗ ἴπεὲ Ηδιιγαη δηὰ 

ἴα ρτδηᾶγυ οὗ ϑγγία" (Βαεάεκεγ, βαῤσοίέμο ὃ, 183), νβετε Πεῦ 

ἘἜγγυδθ, 5οπιε ἔογίυ πι}}65 5.5. ΚΝ. οὔ Ὁ δπιδβουβ, ρεγρεϊυιδῖεβ [οὐδ᾽ 5 
ΠΆΠῚ6 ἴο πε ργαδθηὶ ἀδγ. ὨὈδόογπι (1, 1911, 103 ζ.), Βοννενοσ, 

ἐχρίαϊηβ 1815 ἰγδάϊτίοη 85 ἄπ ἴο ἃ βογίεβ οἵ οοηδιβίοηβ, ἀπά 

βηάς ἔγαοθὲβ οὗ δὴ δϑεὶίν δἰϊζεγηαϊίνε Οπγίβι δὴ ἰγααϊἰοη. ἴῃ 

ΟἸὨγυβοβίοπι οπυ [οῦ 28 δπά ᾿βῃο ἀδά ({ ο. 850) οὔ 7οὉ 11, ννῖιο 

Βρεᾶκβ οὗ ἃ ἰδπά οὗ 5 51} εχίβιίπρ' θὰ Αγαρία. Ηονανοῦ τῃἰς 

ἸΠἼΔΥ Ὁδ, 511] εαγίίε ἀϑϑοοσίδίίοη οἵ [οῦ ν τ Ἑάοι ἰ5 οαγίδίηϊν 
[ουπά ἴπ {π8 ἀρρεηαϊχ ἴο ὰ, ννῃϊοῖ πιακαβ [00 ἃ Κίηρ οἵ Εάοηι. 

δ 15. (3) Τῆε παΐυγα οὗ πὸ σουπίγυ ἴῃ ψῃίοῃ 1οὉ᾽5 Ποπια 
14Υ, 1 οοπϑδίἀεγεά Ὁν ἰἴ56 1, νου ροϊπὲ βίγοηρν ἴο βυοῆ ἃ 

αἰϑιγίοι ἃ5 ἴπ6 Ηδυγδαη ταΐπογ μη ἴο Εάοπι. ΕὌγ [00 ̓5 Βοπια 

ΙΑΥ ἷῃ ἃ σουπίγυ οὗἩ στοαὶ δγπιβ, αἴ οὔσβα πθᾶγ ἃ ἴοψῃ δπά γαῖ 
ορβη ἴο ἴῃε ἀδϑβεγῖ (588 οὔ 11 δ, ρ. 2. Βιυΐ Εάοπι, ἐπε Βοπια οὔ 

Εϑδιυ, ννᾶβ8 ἀπιοηρ {πὸ Ηδῦγοννβ ργονθγθ δ! αἰπεϊη σι 5:6 ἔγοπη 

ΒΌΟἢ σουπηίγυ 85 Ὀεϊπρ᾽ “᾿ἄΝΔῪ ἔγοπι {πὸ ἔδίπαββ οὗ ἴ[Π6 δαγιἢ δηά 

ἔτοπι {6 ἄδν οὗ πεάνϑη" ((η. 2733). Ιοῦ οὈνϊουπὶν ἴῃ Βαρῖς 

1 8εε ΝεἰΖϑίεἰ π᾿ 8 Αρρεπάϊχ ἰῃ Ὠεϊ. ; ΟἸεγπιοης-δηηςεδυ, Ζ6ς. αἱ Ανελόο- 
ἐογίε Ονίεμέαϊς, ν. τ Π. ; Ουγ Κε δίγαηγε, δαϊεοίίης μπάεν ἔδς ἤοξίφιας, 

515. 



ἐξ 1δ-16.} ΟΕΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΙΞΒΤΟΕΥ ΟΡ ΤῊΕ ΒΟΟΚ χχχὶ 

οἵ 11ξπ πιογα ΠΘΑΥΥ γαβαπ 65 Αὐγαπαπι, Ι5σαδο δηά ]αοοῦ, 1π8η 

Εϑβαυ. 

Τῆι ἃ πυπιρογ οὗ 5π|41}1 οοηβίἀδγαιίοηβ οοπιδίπε ἴο βυρρεβί, 

τ1πουρἢ ποῖ ἴο ργονα, δαὶ οογίδίη οἱ θπηεηῖβ ἴῃ (Π βίογυ οὗ [οὉ 

οδπια ἴἰο ἰ5εβϑεὶ ἔγοπι οἵ ἱῃγουρῇ ἙΕάομ ; Ὀμυΐ οἴπεγβ, νυ ἢ 116 511] 

σοσιρϑίδιε ἢ δη Εδβίδγω ογίρίη, νου] βθαπὶ ἴο ἱπάϊοαίο ἐπαΐῖ 

οετίδίη ἔδαϊαγαβ οὗ ἔπε βίογυ, ἰἔ οτ ρίαν Ἑἀοηλία, αν Ὀδοοπηα 

ῬΙυγγοά δηά ἱπαϊϑιίποϊ ογ ἰγαπϑδίογπιθά. 

8 16. Μοτε γεοβῃν αὐ ἃ αἰδγεηξ ο455 οὗ ενἱδηοσα ἔγοπι 

{παὶ αἰγεδάγν οοηϑίἀθγοαὰ π85 θη δάάυοδα ἴῃ ογάεγ ἴο βυρρεϑβῖ 

παῖ {πὸ υἱε παῖε βουγοα οὗ [οὉ 15 ἰὴ Βαθγ]οηΐδη [Πογαΐασαε. [ἢ 

τῃϊ5 οᾶ56 ἰξ 15 οὶ ἴπ6 βοδπε δπά ἴθ ἤδη6β, Ὀυϊ ἴδ βυρεῖδποα 

ΟΥ̓ 16 βἴογυ, δπά ἰπ ραγίίουϊασ ἴπεῈ βρϑεϑοὺῖεβ οὗ ]οῦ, παὶ δἂγὲ 

ἰηνοῖνε. ὙὍμε ραγίίουϊας Βαρυ]οηίαη ροεπὶῖ πνοῇ Πᾶ5 ρῥγο- 

νοϊκοά {Π1|8 ᾿ΠδΟΥΥ δᾶ5 ϑοπιείίπιεβ Ὀθθη ἀδβογί δε δ5 {πὸ 

“«Βαδγ]οηίδη ἰοῦ." ὙὉὍῃα Ππαγὸ οὗ μὲ ροεπι--ἃ Κίηρ', 45 πιοβί 

δᾶνβ οοποϊιἀεά---νσαθ παιιεὰ Ταρί-ατα]-Βεὶ (]αβίγον), οὐ δαδὲϊ- 
τηοξτ- Νοῦραὶ ([αηάἀεγϑάοτγἔογ),, Ταῦ -αὐὰ}- Βα] ἴῃ πὰ ἰαϊΐοῦ οδβα 
Ῥεΐηρ᾽ δηοίπον Κίηρ ψαγηθά νΥ ὕσγεθαιυ ἴῃ ἃ ἀγθδπὶ ἴο ἀκα ἃ 
πιεββαρο ἴο δυδξι-πχοξτ-Νεῦραὶ. Ταδί-υαἵα!- Βεὶ 15 ἀδβογίθεά 5 
ἀννε!ηρ 'ῃ Νίρρυγ, δπά {π6 ροά Μαγάυ 18 πιεηϊοποά : οἴμαῦ 

Ὠδηι65 οἵἉ ρίδοοϑ δηὰ ρεγβοῃβ 40 ποῖ οσουζ. 

Τῆε ροεπὶ ορεῃβ : 

1 ν1}} ργαῖβε ἰδς 1,ογά οὗ ἸΝ βϑάοηι, 

11 Βδ5 βυγνίνει ἐγαρτηεηϊδγ ἴῃ βενεγαὶ οορὶε8 οὗὨἩ [πε 71} σεηΐ. Β.Ο., 
δηά ἃ οοπιπλεηΐδευ ου {με ροδπὶ μῶ5 αἰβο ὕθεὴ αἰϊϑοονεγεά ; απὰ 80 ννὲ ΠΊΑΥ 
ἰπέεν {παὶ, ργοῦδθὶν ἰἴ8ε1 ἔασ οἱάεγ ἴβδη πε γέ σεηΐϊ., ἰῃς ροδπὶ ννὰ8 ἱῃθ 
51}}} πιῇ τεδα ἀπά βδιυάϊεά. [1 ἀρρεῶγβ ἴο ὃδνε ἜἼχίεπάεά ἴο ἔουνς ἰϑδδ]εῖς, 
ςοηϊδιπίης δρουϊ 200, οὐ Ρεγῆδρβ δρουϊ 480 ᾿ἴης8 : οἵὁἨ ἴῃς ἔἢγβὶ ἰδθ]εῖ οηἱγ ἃ 
ἔεν ἴπεβ ϑυγνῖνε, οὗ [ῃε δβεοοπά πε »τεδίες ραγί, οὗ ἴδε {πἰγά δηὰ ἐουγιἢ 168 
-κὠἰη 4}}, ργοῦδθι!ν βοιπενν δὶ πιογε οὐ 158 ἵδη ἃ μα]. Τῆς ροεαλ ἰ5 ἀκτον 
ἴῃ 4:4 τγίμηι (]οῦ 5 ἴθ 4:4: 8εε δὶ 52). Οχ ἴδε Πίβίογυ, γεβιογαϊζοη δὰ 
ἱηϊεγρτγείϊδιίίοη οὗ ἴπε ροςπ, 8βεὲ Μ. ]ϑϑίγον, Κ᾽ ε). δαδ. τι. Αξενν. ἰἴ, 120-122} 
“}Δ82ὲ1., τοοῦ, 135-ἰοῖ ; Οοηήεεβοναν») Κενίειν, ες. τροοῦ, 8οι-8οϑ; 5. 
[απαεγβάοτἔεν, “ Εἴηε Ὀαδγ]οπίφομε Ομ ε}]ε ἢ, ἀ. Β. 1. " (δ εδιέφοῖς δέιαέφνι, 
χῖν. 2), 1911; Μασγίίη, “" [κε Ἰυβίε βουβγδηϊ,᾽" ἴῃ Ἴομγπαὶ Αςἰαέέφερ. τοῖῃ βεγίες, 
χνὶ. 75-143. ὅ:εε δ͵9ο Ζιίηιπιεγῃ ἴῃ ΧΑ 72 384--,86 (νἤετε ρϑγα οἰ 5πὶ ποῖ 
σἱτ 700, θυξ ἢ (με βεγναηΐ οὗ Ὑδμννεἢ 8 βυρρεϑῖςα) ; ορξεγα, ΟΡ 164-- 

τόρ (ἐγαπϑἰδιίοω οἵ [με βεοοπά (4 0]ε1) ; Ε. σδιιρθεὶ! Ὑποπιβου, 9524, τοιο, 
188. Εὐγίμος ᾿ἰογαῖωγο ἰϑ ζίνεη Ὀγ 7 ϑίγον διὰ 1,ἀπαἀεγβάογίεσ (ρρ. 1 1--14}. 
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Ῥταβυπιδοϊν ἴον γεΐεδβε ἔγοπι ἴδε βυϊετίηρβ, ἡ Ὡϊ ἢ (Π6 τεβὲ οὗ νυβδί βυγνῖνεβ 
οὔ δε ἔτβε ἰδδῖεϊ ἀεβογῖθεβ : 

ΑΙΒουρἢ δ [πίη], 1 βανο εοοπ!ς ἃ δἷανδε. 
ΎΒο ἀδν ἰδ πε τ στοδηίηρ, ἴμ6 ηἰρδὶ ἢ ἡνεερίην : 
Τῆς οἰρδι τ Βον]πρ, ὑδῈ γεασ τἱτ πιουγηίηρς (ΟΡ. 10 γ85). 

ΤΏς ϑεοοπά ἰΔ]εἰ ορεηβ 85 ἕο ἶοννβ : 

Ι δἰϊαϊηεά ἴο (Ἰοης) [ἰξπ, 1 πιονεά Ῥεγοηπά ἰδε ἀρροϊηξεά ἐἶπια ; 
ΟΝ Βεγενεῦ 1 υγη, (πεσε 185) δνὶ], εν]; 
Ορργεβϑβίοῃ ἰβ ἱπογοδϑεά, εἰβῃϊεουβηεββ 1 8εὲ ποῖ; 

δά ἔπε δεν γεοογάϊηρ' [μαὶ Βς δά αρρεαϊεά ἰο 5 χοά, δῖβ ζοάάεββ δηὰ 
νδγίουϑβ οἶδβϑβεβ οὗ επομββηΐίεγβ, εἴο. {1]|. 4.-9), δε ρβ588ε8 ου ἰο βδὺ ἴδδῖ ἱγσουδῖς 
8ᾶ8 ονεγίδίκεῃ πίπι 88 μβουσῇ με μαα θδεη περί ρεης ἴῃ Ὠἰβ γεϊ φίουβ ἀπε 5 
(12-23), βεγεᾶβ ἢς Ὁ 8 ΟὨΪΥ σοηϑοίουβ οὗὨἨ πανίπρ' Ὀδθη ἐχεπιρίδγυ ἴω ἢἰ5 
οοπάωοῖ : 

Βυϊ 1 τπὐγϑεϊξ ἰοοῖς ἱμβουρβὲ ΟὨΪΥ ἴον ργαγεῖβθ δηά δυρρϊ!οκίίοην, 
Ῥγαύεσ ΜΒ ΤΩῦ τιυΐϊε, βϑογίῆος τὰν ογάεγ. 

ὙΒ18 ραϑϑαρὲ οοβοϊυεβ τ] ἢ ἔῃ ς [1πεϑ : 
Τῆς τεϑρεοὶ οὗ ἴῃς ἱκίης 1 πιλάς οὗ μίρμεδβὶ ρονγεγ:ῖ 
[ὴ τενεέγεηος οὗ ἴπ6 ρδαῖδος 1 ἰηβίγσυοϊεά {με ρεορῖε : 
ἙοΥῚ ἱκηονν ἰδὲ Ὀεΐογε {π6 ψοά βυοῖβ ἀεεάβ δε ἴω ροοά ἔδνουγ. 

ΤῊΪ5 ἰθ ἱπιπιεάίαίεῖν ἐο]οννεὰ ὉΥ τεβεοϊίοηβ οα ἔπε πιγδίεγίου τὰ 8 δηά 
)υάφεπιεηίϑ οὗ ἴῃς ρὈα5, νυ ΐο ἢ ἄγε Ῥεγοπά πε σοπηργεμαεηβίοη οὗ πη βμογί 
1: δηά ϑυδ]εςξ ἰο βυάάεη σΠΔΏρεΒβ οὗ ἔογίυπε : 

ΎΤΒδὲ πϑῖος βοοπιεῖῃ ροοὰ ἴο 1961, (δαὶ 18 εν] ἢ μκοά: 
Απά ἐμαὶ τυῖο ἴῃ [8 Βεαγί 15 γεϊεοιεά, (δὲ 15 νοοά νῖξι πί5 ροά. 
Ὗο οδῶ υὑπάεοτβίδπαά ἔπε οσουπβεῖ οὗ ἴῃς μοάβ ἴῃ πεανεηῇ 
Τῶε ρΐδη οἵ (δε ζοάβ [.}} οὗ ἀδεῖπεββ, γὯο 5881} εβϑί} Ὁ] 188 ἢ 
Ηονν 8141] ρϑ!ε- σε πε υπάἀετγβίδηα ἴπ6 ΨΑΥ͂ οὗ {πὲ ψοά ! (ορ. ]οὉ 417). 
Ηε νδο ἴνε8 ἴῃ {πε ενεηΐηρ' 15 ἰπ [86 πιογηίηρ ἀεδά (ςρ. [οὉ 2415 27} 4.152. 
Ουΐοῖκιν 18 Βα ἴῃ ἰγουῦϊε, βυδάεηυ 8 με δηνεΐε ; 
ἴω δ πιοπιεῶξ δε ἰβ δἰηρίηρ' δηά ρίδγίηρ, 
ἴω δὴ ἰωβίδηϊ ἢς ἰβ μους [κὸ ἃ σοπιρίδίπος ; 
Ἑνεγν πιοπιεηῖ, 80 ἀγα ἐμεὶς ἱμουρμίβ οὔδηροά, 
Νον ΠΟΥ δὲ δυηρτυ, δηά δγὲ [πὸ ἃ σογρβε, 
Αρϑίη {8εὺ δγὸ Α11, ἀπά κε υπίο δεῖς σοά. 
1 ἰὲ γὸ νεῖ! τὶ ἔπεα, μεν ϑρεδῖς οὗ οἰϊπιδίηρ υρ ἰο Βοᾶνθεη: 
1 ἴμεν Ῥὲ ἰπ ἔγοιδῖς, ἔμεν ἰδ οὗὨ κοίηρ ον ἴο δε]]. 

ΤΒε βυβετγίηρ ἰκείης πονν ἀδβοσίρεβ δὶβ βιιβετίηρβ δηὰ ἴῃς βυηιρίοηιβ οὗ 
8ι18 πιδίὶδαν : [6 ραγίϊουαγι οὗ ἴη6 ἀεϑογίρίίοη δηὰ βοῆς οὗ ες ἤρυτγεβ 
επιρίογεά γερο! 70 ̓ 5 ἀεδβογίριϊοπβ οὗ Ὠἰπιβεῖῦ; οὗ {π18 Ἰοηρ ἀεβοεὶρείου ἱὲ 
'ξ τυυϑὲ ϑυδῆῖος ἴο οἷϊε ἃ ἔετν ᾿ἰῃ 68 : 

νι ἃ νεῖρ με 885 Ὀεδίδ πις,--- 
ὙΜΊ ἃ βἰδθ Βς 8δ5 ρίεγοε πιε, με ροϊπὲ ννῶ8 δέος: 
ΑἹΙ ἀδὺ ἰοηρ ἀοίῃ ἔο!ονν ἴμ6 ἀνεηζεν, 

1 Ναγίαης : |κὸ ἃ βοά. 7δϑβϑίγουνν βυρροβεβ δαὶ ἴῃς Κίηρ μδά δἰηωςά ἰῃ 
διἰιοννίης ἴμῈ Ρεορῖε ἴο ρϑὺ δίπι αἰνίπα Βοηους, 
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Ιὰ ἴῃς πιϊαϊε οὗἩ ἴῃς πἰρμξ με ᾿εῖβ πὲ ποὲ Ὀγεδίμε ἔος ἃ πιοπιεπὶ (ορ. 

70. γ3ς 305: 
ΤΒτγουρὮ ἰεαγίηρβ ΠΥ ᾿οἰπίϑ ἀγα βυπάετγεά, 
Μύυ Ἰἰπιῦ5 αἴ υπάοης . .. 
ὕροι πὶν σους 1 ραβϑεά [Ὡς πἰρδι |π6 ἃ δι], 
Ι να8 οονεγεῖ ὙΠ πὶν ἐχογεπιθηΐ κα ἃ βἤεερ. 
ΜΥ 5υαιρίοπιϑ οὗ ἔενεγ σεσε ποῖ οἰδασ(ῦ) ἰο ἴῃς ταδί οΐδηβ. 

Ηε ξεἰξ μἰπιβεῖ ἔόγβαίκεη, πῃ ἱπιπιεάϊδές ρεοβρεοῖ οὔ ἀεαδαίβ, διὰ αἰγεδαυ 
Εἶνε ὑρ ἔογ ἀεβδά: 

Τῆε μοά πεϊρεὰ πιὸ ποῖ, με ἰοοῖς πιεὲ ποῖ ὉΥ ἴδε μαπά; 
ΜΥ μοάάε588 ἀἰά ποὶ ΡΓΓῪ πιε, 8π6 οδπιε ποῖ ἴο ΓΩΥ 56, 
ὙὟΒΠε βδγοορῆαριβ δαί ορεηςά (ςρ. Ὁ. 1η} 1Ψ2),..ς0ς 
Βείοτε 1 νψα8 ἀεδά, ἔς ἀδδίἢ τυδίὶὶ ννὰ8 βηϊβηςά. 
ΜΥ νῇοῖς ἰδπά ογιε ουἱ, “ΑΙ451" (ογ, Ης ἰ5 γυϊηεά). 
Μίης ἐπειν πεδγά, 85 ἕδος μίοννεά, 
ΤΟ ΤΙΥ ἔξπιδ!ε εηεπιΥ {πεν Ὀγουρμὲ δε ροοά ἐἰάϊπρ5, μεν βρί ἐφ δε ρβιδηεά υρ. 

Τμε ορεηΐης Ἰΐπε οὗ ἴδε (μϊγά ἰδδ]εὶ, “ Ηξδανυ τγὰβ5 δῖ παπά, 1 οουϊά πο 
ταοτα ἐπάυγε ἱπ᾿" (ορ. 10. 232 (1), βεεπιβ ἴο γεργεϑεηΐ {πε βυβετεσ δ5 γεάυοεά 
ἴο ἀεβρεαῖγσ. Βυΐ αοά ἠονν ἱπίεγνεηεβ ου δ8 Ὀε μα]: ἴον δὲ ἐμῖ5 ροίηϊ, 8ο ἔδν 
85 Ἴδῃ ὃς ᾿υάρεά ἔγοπι ἔΒε Ὀγοῖεη δηὰ ἀϊβῆουϊι ἰεχί, ἃ γονεϊδιίοη γεϊδιίηρ ἴο 
ἴδε συβεγετγ᾽ 5 οδβε 18 σοτῃηπιυπίςαιεα ἴο πηι.  ΏεΩ [δε ἰεχὲ θεσοπιαβ οἰδαγεος 
διεαίη, ἴδε βυβετγεν ἰδ οὈνίουϑ!ν γοοογάϊηρ' με τεπιοναὶ οὗ "ἷ8 βἰηβ δηὰ οὗ ἴῃς 
νδγίουβ βυτιρίοπιϑ οὗ δί5 111 π688 : 

ΜῪΥ δἷῃβ δὲ οδυβεά ἔπε τυϊηά ἰο σὩΓΤῪ ΑΥΤΑΥ ; 

Ιηῖο {δε ἀερίῃβ οὗ ἰβε δΌγββ με δεηΐ Ὀδοῖς {πε εν] βρίεϊξ ; 

δηά ἴΠ6 ροεπὶ δρρεδϑγβ ἴο οοῃοϊυάα τ  [Πε τεϑίογαίίοη οὗ ἴδε βυδεγενς ἴο 
ἴδε ἕλνουν οὗ Μαγάυϊο, 

8 17. Απιοηρ [86 ροϊπίβ οὗ γεβαπιδίδηος Ὀείνγαθη {πὶ8 ροαπὶ 
δηά ]οὉ αγὸ με ροοϑιϊοδὶ ἔογπι, πε βιιδ]εοί, νὶΖ. {πὸ συδάδη τϑάπο- 

τίοη οὗ ἃ πιδῃ οἵ ρυϑαῖ ροβίτοῃ, νῆο δὰ δἰγεδάγυ ᾿ἱνεά ἃ ἴοηρ 

πὰ ργοβρεγουβ 116, ἴο᾽ ταὶ πιΐβαγυ οὗἉ πιϊηά, θοάγ δηά δβίδϊε, 
τα Ἰοηρ᾽ ἀεβογριίοη οὗ πὶβ βυβεγίηρβ ρυΐ ἰπηἴΐο {πὰ τπου τῇ οὗ {π6 

βυβεγεγ,. [η6 οοηῖγαϑιὶ δεϊνεθη ἴπ656 βυβεγίηρϑ δηά ἴδε ἰκἰπά οὗ 

Ἰἴδ ἴο ψβῖο Ππὶ5 ἰοηρ-πιαϊηϊαίπδα ρει πιῖρῃς πᾶνε Ὀδδη 

ἐχρεοϊθά ἰο ἰεδά, {δ γεββοιίοηβ οὐ ἴδ πιγδίεγίεβ οὐ αοά᾽β 
ἀεα!ηρβ τυ πιογίαῖι8β. Ὑβεβθ γεβεπιθίδποας ἃγα σεγίδίη!Υ 

ποιίοεδοϊε, θυΐ τπ6 αἰβγεηοεβ ἄγ βαιδ!ν βεγικίην. ὙὍὴΠ6 

ΠΆΠη65 οὗ ἴπε ρεύβοῃβ, ἴῃς ἱοροζταρῃγυ, ἴδε γαηῖκ 3 οὔ ἴπα βυβοτγες 

1 Ῥαγαβϑοῖς ἴο (18 γε ἔγεαυεηΐ δπιοηρ ἔπε 80- δ] εα Βα γ]οηΐδα “ἐ ρεηὶ- 
ἰεηξῖα! Ὀ841πι8" δηά (ες Ἡεῦγενν ῬΒδΙπι5 (6. 3. 22. 102). 

31, δπάἀετγβάογίον τἰρμ ἰπϑἰβίβ δαὶ ἴπεῈ ἱγαηϑέογαηχαιϊίοη οὗ ἃ Κίηρ' ἰηῖο 
ἃ 58εῖ κῃ ἰ5 αραῖπϑι ἴμε πογηδὶ ἰεηάθπου οὗ ρορυΐας ἱγααάϊείοη, 

ξ΄ 
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ἃτα 4}1 αἰ εγθηῖ : {Πογὰ 15 πὸ ρᾶγβ εἶ 'π ἴῃ Βαδυ]οηίΐδη νογί ἴο 
186 οοπιδίπαιίοη οὗ παγγαῖνε πὰ ἀΐβοοιγβε ἰη 70, ποτὰ 15 ΠῸ 

ΡΑγΆ11ε] δἱ 411 ἴο τῆς ἀϊαίοριια ᾿νοῦ ἔογπις 50 σομδβρίσυουβ δπὰ 

ἀϊπεα συ ἰσῃϊηρ ἃ ἔδαίαγε οὗ [οῦ : ἴπεγα ἰ5 ἃ 5ῃδγρ δηά ογιοῖαὶ 

ἀϊδέγθεηος Ὀεΐννδοη ἐπα ἴννο ννογίζβ οἡ ἴῃς αὐυδδίίοη οὗἩ δι} 85 8 
οδιι56 οἵ {πε βυβετγίηρβ ἀεβογί θεά ; ΥὙδῆνεῆ ἴῃ {πε Ῥτγοΐοριιε δηά: 

7οὉ ἴῃ μὶβ βρεδϑοῦδβ ἄρτϑα ἰῇ δϑβογίϊπρ ἴῃ ἰπηοσεποα οὗ [ο0Ὁ ; 

Ὑδηινεἢ ββεγίβ (πε ρεγέεσείοη οὗὁὨ [οδ᾽5 οπμαγδοίεγ, απὰ 70Ὁ ἰ5 

οεγίαίϊπ {πᾶΐ ἢἰβ βυβεγίηρβ σαπποῖ Ὀ6 Θχρίαἰπεά ΌΥ 8Δῃγ 5ίη {πὶ 

δε πα5 οοπιηγί6. Οη {Ππ6 οἴπεῖῦ παπά, ἴπε Βαδγϊ]οπίδη βυβόγεσ, 

τπουρ ἢ Πα 15 οοηβοίουβ οὗ μανίηρ δε ριποι]! οι ἴῃ τπὸ ἀϊ5- 

οἰᾶῦρε οὗ ἀυε165 16 περίεοιϊ οὗ νν βίο νουϊά ἢανα ἐχρὶαἰπεα Πὶς 

βυδογίηρβ, 5 δηγτπίηρ δυϊ οεγίαίη ἐπδὲ ἢς [65 ποῖ οὐπιπεεὰ 

" ΒΟΠῚΒ 5[η νηοῦ, ἀπκποννη ἴο Πἰπι, πᾶγ Βᾶνε Ὀδθη ἀἰβρίεδϑίηρ ἴο 
16 »οάβ δπά {μπεγοΐογα πα οδιιβδὲ οὗ ἢ18 βυβεγίηρβ; δπὰ Πα 

πιογα οὐ ͵ε55 οἰθαγίνυ δάπιϊϊ5 (πδὶ ἢ6 δὰ ἄοῃθ Δπ||55. Ηἰξ 

ΡτοδΙ ἐπὶ 15 ἴο ἀΐβοονον νναΐ ἐξ 15 {παΐ ἴθ 85 ἄοης ἴο ἀϊβρίεαβε 

πε ροάβ δηά 50 ἴο δγίηρ' δἰ βυβεγίηρβ ὑροῦ Πἰπιβεῖῖ, 1οδ᾽ 5 
ῬτΓΟΌΪΕπι 5 ἰο αηδεγοίδηα πονν αοα σδη ρίαρις πἷπὶ (πουρ πα 

[85 ἄοπε ποιμίηρ ἴο ἀϊδρίεαϑε Ηΐπι. ΕἸΏδΙγ, ἴπὸ ἀϊβεγεπος ἴῃ 
τς ἤδπιὲ δπὰ οουπίγυ οὗ ἴδ Πποοθβ οἵ {δα ἵἴννο ψογκβ ροϊπὲς 

ΒΙΓΟΠΡΊΥ ΑΥΝΑΥ ἔγομι, δ δ γαῖθ, δὴν οἷοβε σοηπβοϊΐοῃ θεϊννεθα 

τπαπ.Σ Αἱ ρτγαβϑηΐῖ, δἵ 411 Ὄνθηΐβ, ἰξ οδπηοὶ Ὅς βαἰά πδὶ δῆγν 

Βανγ]οηΐβη βοῦυγοας οὗ {π6 Ῥοοῖκ οὗ [οὐ 85 δε πιδάβ ουΐ. 
8 τ8, νῃεηοα δηά ἴῃ νῆδὲ ἔογπι ἐπα βίογυ υϑϑά Όγ Πἰπι οαπια 

ἴο πε δυΐδπογ οὗ ἴπε Ῥοοῖς οἵ οῦ, ναὶ ργεάθοεβδβογβ 6 ΠΊΔΥῪ 
δανε πδά ἴῃ 1 ἐπιρ ογπιθηὶ οὗὨ ἀϊαίοριιε 45 ἃ [τ γαγυ ἔογπι, ἀγα 

πυεβίϊοηβ ἴπαΐ ενίάδησα δχίθγηδὶ ἴο ἴῃ ὈΟοΟΚ δηὰ βυοῦ ἱπίθγηδὶ 
ονϊίάθηοα 85 Ὸ πᾶνε 80 ἔδ δχαηγίπεαά δηβννασ δ Ὀεβδί νΌῪ 
ἱποοπιρ εἰ εν δηά υπηοεγίαϊηϊγ. Βυΐ παγα γα βοπὶα ψῆο ἤπά 8. 
τ ἢ πιοῦα ργδοῖβα δηβνοῦ δἱ ἰεδ5ῖ ἴο ἰἢς αυδδίϊοη ἴῃ τῆ αὶ ἔογαΣ 

Δ Ένεη ἰΓτπς ἔννο οὐ ἴπτες ᾿ἰ 68 πιεηϊοπίπρ' ἴπε παπια δηὰ γοβίάδηος οὗ 
Ταδί-οἱυ1-Βεὶ ψετα, ἃ5 αϑῖγον οἰδἰπιεά, παγγαίίνε, βίδηΐηρ 88 ἴμεν ἀο ἴῃ 

τῆς αὐάα!]ς οὗ [ῃε ροεῖι δηὰ δείης [Ππεπλβϑεῖνεβ ἰπ νεγβα, ἴμεν ἱνουϊὰ ἔοτπ οο 
τελ] ραγϑ]εῖ το πε βυβίδιπεά 2,056 παγγαῖίνε οὗ {πε Ῥγοίοριις δηά Ερίορμας 
οὔ ]οῦ. 

Ηδεῦτενν βίοσυ πὰ ἐπε πᾶπιε οἵ ἰΐ3 πεζὸ : ἼγγΟ» ἰβ Εαδαηὶ, {πε ἐγίεπά οὗ 
ΟἸΠ ρα πιαβἢ. 

3 ἢς (Σὲ. 2460) βδυχβεβίβ ἃ ἀϊδεγεηὶ Βαθγ]οπίδη ογ κί ἔον θοι ἢ ἐπα 



88 18-19.} ΟΕΒΙΟΙΝ ΑΝῸ ἩΙΒΤΟΒΥῪ ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ χΧΧΧν 

πε βίουυ οδπια ἴο {πὸ δυΐπογ οὗ ἴπε εχὶβιίηρ θοοκ. Οη ἴπ6 

Βιοιπά οὗ ἀϊβεγδθησεβ ἴῃ ϑίγίε δπά ἰῃ οἵπογ τεβρθοῖβ ἴἃ πδδ 

δε οἷαἰπιεα τπαὶ πὸ Ῥγοίοχυβς δηὰ Ερηοριθ ἀγα {Π6 νογῖ 

οὔα νηϊεγ ποῖ ἰάδπεῖοαὶ ἢ τπῸ δυΐποῦ οὗ τῃς ἱαίορτιε,; θυ 

τπδῖ {86 Ἰαϊίογ Ἔχίγαοϊθα {8656 ἔγοπι ἃ ὑργοβα Ὁοοκ οὗ ]οῦ,2 δηά 

ἰπϑογίεα ἢ15 Ὠιαίοσιια θεΐνεεη {Πεπ|. 

ΤΠεγε 18 οὐς ἀϊβέγεποα Ὀεΐννεθη Ρτγοίΐοσιια δπά Ερίϊοριιθ οἡ 

- πε οἂς παπὰ δηὰ Ὀϊαίοριια οὐ δε οἴπεγ τπαΐ πῖρμὶ δἱ ἢγϑοϊ 

566πΠ1 ἴο ροϊηξ ἴο ἃ δὲ οὗ Βοιιγοαβ ἰπ [οΟὉ 5: π|}1δγ΄ ἴο παὶ ἀρραγεηΐ 

ἴῃ ἴπ6 Ῥεηϊαίειος : [Π6 Ρτοΐοριυις δἀηά Ερίΐορσυα επιρίου, (Π6 

Ὀίαίοριο (3--31) 5ιυαϊοιυῖγ ἀνοὶά5, {πε ι.ι56 οὗ π6 ἤπια Υδῆνθῃ, 
του ϊαῦῖν οπιρίογίπρ᾽ ἰῃ [15 βἴεδά ἀοὰ (ΕἸ, ΕἸοΔ4) ογ, {|κ6ὸ Ρ, 

τε ΑἸπιρμν (5 μδαάδὶ). 

ξ το. Τῆς υβς οὗἉ ἰδ αἰνίπο παπιεβ ἰη αἰ εγεηὶ ρατίβ οὗ ἰξς Ὀοοῖς 15. ἃ 8 
[ο!ον : 

ΝύμβΒεε ΟΕ ΟΟΟΥΒΒΕΝΟΕΒ ΙΝ 
Ἢ : - Τοται.. 

ἠδ μὰ Ος. 3-3:.  Ὁο. 32-37. ἰ Ος. 238-425. 

μι, ο 33 19 3 55 πῦκ. ο 33 6 3 41 -σ᾽. ο 24 6 : δι ΓΟ 8 3 2 ν ᾿ς ΓΙ 3 ο ο 9 3 ΡΡΩ Ὰ 2 ι (125) ] ο 5 29 

Ὁ Ἴπ δὴ εἐδεῖεγ βίαρε οὗ ογιἰοῖβπι, ἃ ἱπεογυ (πονν ζεπεγα!ν ἀπά τ ΠΥ 
δϑαπάοηςα), δοοογάϊηρ ἴο τνδιο πε Ὠϊαίορσυς ννὰ8 τυγϊἐεη ἔγϑε δηὰ {ῃς 
Ῥτγοίοχξυς δηὰ Ερίϊορσυς εγε δάάεὰ ἰδίαν Ὁγ ἀποίπεγ υυγίϊεγ, χαϊπεὰ βοῦς 
ΟΌΓΓΘΠΟΥ : δο0, δοοογάϊης ἴο Κὶ, ΚαυϊΖζϑοι, ἰο ψῇοβθε αἰββδεγίδιίοα, ζας 
ϑορεπαηνε Ῥοϊξεδμοῖς τον ἰοῦ, 46Ώ{., τεΐσγεμηος πᾶν Ὅς πιδὰε ἔος {π6 
Ηἰδίογυ οἵ {πῖ|5. ἰπεογυν, ἢγδί ϑίπιοη (1685), ἰῆε ϑομυϊεπβ (1737), Ηδ588 
(1789), δι δ πιαπη (1804), ἀς ἵν είτε (1807), διυάεν (1875), γῆο ἴῆγενν ουὲ 
1Βε βυχρεβίίοη παῖ πε ογἰμίηδὶ ἱπιγοάυσκίοη ἴο ἴδε ροεπὶ εχἰβὶβ ἴῃ Ὁ. 20 ἔ, 
(υαλ»δ. ,} ῥνοέεςί. Τλεοίορίδ, ἱ. 706 Β[.). 5. 1.εε (1827) πεϊὰ ἐμαὶ 1οὉ οοπ)- 
τοϊτεὰ [πες ϑρεεοδεβ ἴο τυγιἰηρ, δηά ἰπδδὶ Μοϑθεβ δά ες ἐβε Ῥτγοίοριις απά 
Ἐριίοσυε. 

3 80 Πυ. πιοϑῖ ἱηςϊϑἰνεὶν (8εα Ρ. χχνΐ, π, 4.5 ΕῸγ δδυιογ {μπδοῦῖεβ οἵ πα 
Ῥγοῖος ιεὲ (απὰ Ἐριορυε) 5 ἀετίνεαά ἔγοπι οἵ γεβιϊην ου 8) δδυεσ ρορυΐδῖ 
(ργοβε) θοοῖκ οὗ ]οῦ, 5βεε Ὁῇῃς. Μὸ α«»εἷ ϑοίονιονι, Ὁ. 66. ; Ηοδηιδηη ; Βα. 
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ΠΡ πενεγ ὀοουτβ ἴῃ ]οῦ, ποῖ ὕκη, ἴον ἴω νἱενν οὔ ἐδε ἔγεχαςπξ οσουγγεηος 
οἵ κ πἰίπουξ ἴδε ἀπιίοῖς ἰὲ σου] δε {Περὶ τἰπιαῖς ἐο ἀϑδυπιε 18 ργεβεῆος Ἡυἢ 
ἐπε ραγίϊοϊςβ ἡ δηά 9 (ΒΗ οκὺ, 0κ}}) ἴῃ 145 2136 22}7 4138.4.γ5 418. 2] (ςρ, 6-Β. 
ῬΡ. 36Ὀ, 374). Τῶε ρ]. οὐκ ὀοουσβ πονδεγε ἰη ἰῃς εχίϑεϊηρ ἰοχὲ, ποῦ βΒῃουϊά 
ες δε ἱπίγοδυοσεά Ὁ επιεπάδιϊοη (ΟΠ ς.) ἰῃ 4ᾳι' δ), ΣΥἹκ ὀσουγβ οἠΐν ἴῃ 2835, 
Τδε ἐεγπιβ γερυαυῖν υδεά ἰπ οἵδες ραγίβ οὗ ἔξε Ῥοοῖς πόνον οοουγ ἴῃ {δα 
Ῥγοΐοριε διά Ερίϊοσυο, απὰ δε ἴεγπιβ υβεΐ ἴῃ ἴπς Ῥγοΐοριε δηά Ερίϊοσυς 
οσοὺν εἰἴπεῖ ἠοῖ δὲ 41] οὐ νεγυ γαγεῖν, οὐ ΟὨΪΥ ὑπάεγ βρεςίδὶ οἰγουπιδίδηςεδ, ἰῃ 
πε οἶμες ραγίβ οὗἩ ἔπε Ῥοοῖς : ἰδυβ {με βἰπρίε οσούγγεπος ἴῃ ος. 242-21 οὗ 
τ" 18 ἴῃ 12ἷ---δὴ ἱηϊετγροϊαίες ν., ἀπά ἐπε ἔνε οσουγγεηοαβ ἰη 418-425 411 ὁσσυγ 
ποῖ ἴῃ {πε βρεεςδεβ, Ὀδυὲ πῃ {πε παγγαδέυα 11π|κ5 (281 40). Ὁ 5.421); (ἢς (ἔτεα 
ὁσούγγαποςβ οὗ Οπὺκ ἴῃ 3-31 ἅτε ἰῃ ς. 285 (ργοδαδὶν δὴ ἱπίεγροϊδιοά ς.), 2λο 
ἃ τῆ Βπιοδ!ν ονετοδάεά ᾿ἰπε, δηά κ᾽, “Ποτο φόγολανισς Ὀπῦκ 885 ἀτγίϑοθω ἔγοτι 
τοῦκ ὑπάοε ἐδς ἰηδυεηςε οὗ {πὸ [ο!]Ἱ νην Οὐκ; δηὰ οὗ ἔνσο ὁδσουγγθηςαβ ἴῃ 
432-327, Οὔς ὀσσυγβ ἴῃ {πε ῥγοβε ἰηἰγοάυσξίου (323), [πε οἶδεν ἰπ 347 δῖ οἢ παν 
Ῥὲε δὴ ἰηϊεγροϊαίίοη. [ἢ ρατί (ῃς ἀϊθξεγεηος οὗ ὑυδαρὲ ἰπ ἀϊεγεηὶ ρατγίβ οἵ (πε 
Ὅοοῖς 15 ΠηΕΓΕΙΎ ραγὶ οὗ ἐμε ἀϊδεγεπος δεΐννεεη (με ἰδηρυάαρε οὗ ργοβε δηά 
1παὶ οἵ ροεῖγυ : 80 δὲ ἰεαϑὲ με πιδὺ δοσουπί ἔος ἴδε υ86 οἵ ὃκ ἴο ἐπε δἰπιοβὲ 
οοπιρ εἰς ἐχοϊαδίου οἵ οἰπῦκ ἰῃ ἐπε ροεῖίςαὶ ραγίβ, Βυΐ {πε υδε οὗ ὑκ, ν απά 
τα ἴο δε οοπιρίεἰς ἐχοϊαβίοη οὗὨ πιπ" ἴπ ἔπε βρεθοῆοβ πιυϑὲ ὃς ἄυε ἴο ἔπε ἕδος 
δι (με ορεαξεῦς ἀγα τεργεβεηῖεά 85 {ἰνίηρ' Ὀεΐογε, οὐ ουϊϑὶάς (δε βρῆεσε οὗ, 
τς τενεϊδιίίοι οὗ 6 πβπὶς Ὑδμνεῖ ; οὐ {πε οἴπεγ δδηά, ἔπε παγραζον, αἰϊκε 
ἴῃ (Βς Ῥγοίοριε δηὰ Ερίϊοριε δηά ἰπ 48-.25, γεξυ αν υ5ε8 Ὑδδνες. Αραίΐη, 
85 ἴδε ἴεγηι Ὑδδνγεῖ 15 ανοϊάςά ἰῃ ἴπςε Ξρεεοῆεβ οἵ 3-.425, 50 15 1 δθϑϑηῖϊ ἔγοπι 
τς ννογάϑβ οἵ 7οὉ ἴῃ 1τὖ 2,9, ἀπά οὗ ἴπε πιοβϑοηροῦ ἰπ 115, δηά οἵ 1ο0δ᾽5 νἱΐε ἰπ 

25, οτὺκ (π) θεΐηρ' υϑεά ἰηβίεδά ; οηΐγ ἰπ 13 ἰ5 Ὑδνει υβεὰ ἴῃ τνογάβ οὔ ]οῦ, 
1215 βρεεοῖδ ἰδυ5 ἀϊδεγίηρ ποὶ ομἱν ἔγοπι ἴδε ἸΙοπρεγ βρεεςῆαβ οὗ 434-425 θυ 
αἶ5ο ἴγουι ἴδε Ὀγίεἴεν βαγίηρβ ἰῃ 1.2. ἸΝΠεῖπεν ογ ποῖ {π|8 ἀϊδτγεοηος τοίξλύνι 
ἐλε Ῥγοίορωμφ οατὶ δε 5Βαιἰβέβδοιου εχρίδίπε, ἴω νίενν οὗ ἐς ἀἐγεγεποε οὗ 
υϑᾶρὲ ἐρπ οῤεέολός ἰϊμῖη (Βς Ῥγοίορτε δπά {πὸ ἐαδρεξέξν οἵ υβαρε ἐπὶ παργαλέυε 
ἴῃ ἴῃς Ρτγοίογχυς δηά ἰῃ 38--425 (ἴῃ 2-31 ἴδετε 18 πὸ ὀρρογίυθπ εν ον ἐμε τι5ε οὗ 
τπ" ἴῃ παγγαῖῖνο), ἰἰ 18. ν γ ργεοδγίουβ ἴο ἱπίεγ ἔγοπι ἴῃς υδ8ε οὗ ἴῃς ἀϊνὶπε 
Ὡδηιο5 ἰπδὲ ἔπε Ῥτγοίορσιε δπὰ Ὠϊδίορσυς δγὲ ἴδε ᾿νογῖς οὗ αἰδεγεηίϊ τυεϊετς. 
Οἰδενς αἀἰβξεγεποεβ πᾶν ὃς πιογὰ ϑίρηίβοδηῖ: νἱζ., ἰῃ ᾿ς. 28 ἴῃ6 υβε (5ες ᾿. 
432 τι.) οἵ ΕἸοδὶπι διά Αὐἀοπδὶ δηὰ {δε φτγεδίες γεϊδεινε ἔγεαυεηον οἵ ὑπ ἴῃ 
832-21 (ϑεε 8 24). 

8.20. ΠῚ τς ἀϊετγίηρ' υ5ὲ οὗ [ἴῃς ἀϊνίπα πδπι65 πῃ [Π6 Ῥτγοίοριιε 
δηά Ὠίαϊοσιε δηά {π6 πηογα δος ἔπᾶὶ {Π6 οἤθ ἰβ ργοββ, {πε οἴπαγ 
Ροεδίγυ ἀο ποῖ ροϊπί ἴο ἀϊβεγεπος οὗ δι ϊπογβῃΐρ, οαγίδι εν ποϊῃϊηρ' 

Εἶβ6 ἴῃ ἴδε ϑἴγὶε δηά νοσδρυΐαγυ ἀοαβ 50: οὐ ἴδε οἴπεγ μαηά, 

ποτα ἀγα οαγίδίῃ Ὡοισθα 16 5 πλ}Πδγί 165 οὐὗἩ υϑᾶρα τυ ίοῖ, [ἢ ΠΟῪ 
ἄο ποῖ ὈΥ {πεπιβοῖνεβ ρύονθ, γαῖ γαῖμπεγ ἔδνουγ {Π6 σοπιπιοῃ 

δυϊπουβῆ!ρ, οἵ, ἐδ] Πρ (παῖ, ἃ γαῖμογ ᾿πογοι Ἢ δϑβϑὶ πι]αιϊίοη ὉῪ 

τε δυΐῖποσ οὗ ἴδε οὔδ οὗ ἴπὸ βίγὶε οἵ {π6 οἴποσ. 

Τδυβ Ῥγοίοσυς δπὰ Ὠἰδίοχις ἀρτες ἴῃ ἀεβογίδίης 100 δα ρεγίεοι δηά ἱπ 
εχργεβδίης (μ͵8 ργείεγα ΒΥ ὉῪ (ἢ ἔογπιβ ἘΒ πὰ πϑῷᾷ 85 δριαίησί (ῃς ἔογπιβ Ὁ ὍΡ 



δὲ 20-21.} ΟΕΚΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΧΧΧΝΙΪ 

δηα ΟἈ τ οἢ ἀγα πιογὰ ἔγεαυεπὲ ἴῃ οἶδεν ὈΟΟΐΚΒ (8ες ἢ. οἡ 1). Τῆς ραγίοϊε 
Ὠδὴκ ἰ9 ἃ οοπηηοη οδαγαοίογιβεςς οἵ ναγίουβ ραγῖβ οὗ ἴῃς δοοῖς, δείηρ ἃ9 
ἔγεαχυεηϊ ἴῃ ]οὉ 845 ἰη τἴ8ε ννβοϊε οὗ ἔμε γεβϑὲ οὗ ἰΒε ΟἿ. (8ες ρῃ!]. ἢ. ου 33})}; 
τοῖς 4150 »03, πιεβηΐηρ ὅο ἀεςίνον (25 1.) ; Τ2, δ οονιβδοΐδ 2,1 421}, 1, ταῦ (21} 5.}; 
ῬὌ »"» (ἀεβαι!ν), 11} (Ὁ "κ, 2᾽ 13}5) 65 2ιῦ, Οὐ» οἵ 100 ̓8 δες ἔγίεπαϑ (211 195}, 

,, 212 τόδ (Ὀυὲ 3κ30 'π ΕἸΐμυ, 3319. Μοὶ οὗ ἔπεβε ἢ ϑονεγαῖ οἰδεῖ--- 
πιοϑῖϊν Ἰηϑί μη βοβηί--- βἰαλ]αγὶεε5 οὗ νοσδθυ δι γα κίνεη ἰη Κὶ. ΚαυίΖζϑοι, 
ας Ξορονπανινῖς Ῥοξεδιοῖ νον Η ἰοῦ, Ῥρ. 329-44. Νοιίςεδθ!ς αἰβο ἴῃ {π|8 σου- 
πεοιίοη 8 ἴμε ργεϑεηος ἰῃ 219 οὗ {με νεῦγ ργοπουποοά Αγαπιαίβαι 2} (ἔογ 
Ἡξεῦτενν πρ95), 85 ἃ οοπηραηίοη οὔ ἔδε Αγαπιαίβπιβ οἵ ἴε Ὠίδίοριε (88 28, 47). 
[1 τᾶν ὃς ορβετνεά (μαὶ ἴπ68ςε ϑἰπιϊαγὶἰε9---οσῦ νυ μαῖ ἸΠΕῪ ΠΊΔΥ ΡΟ584ε88 οὗ 
Ροϑβέξίνε πογίῃ--αγε οοηβηςά ἴο ἐμὲ Ῥτγοίΐοριι, αϑά ἀο ποὶ εχίεηέ ἰο ἴπ6 
Ερίϊοσυς. 

Οἰδες στουηάβ ἴογ δϑβϑυπιίηρ ἀϊβεγοποα οὗ δυϊπουβῃὶρ μαναὰ 

θδθη βοιρῆξ ἴπ οεγίδίπ βιιρροβεὰ ἱποοηϑβίβίθησίθβϑ οὗ ἀδίδ118, βυοἢ 

85 ἴΠ6 δἱϊερεὰ γείδεγθωσθ ἱπ 190} (δι 566 π. ἔδεγε) ἴο [οδ᾽5 

Ομ] γε 85 5111] Εἰνΐηρ, οὐ οὗ ρεπεγαὶ δἰετυάς δηὰ ρυγροβα (ρας 

566 ὃ8 228.). Βυϊ νδοῖποσ ἴπΠ6 δαΐποῦ νψὰ5 οοηΐεπί ἴο ργονί 8 

διῖ8 ἀϊαίοσιια ψ ἢ ἃ τοδάγ- πα βοιηρ, νοι, δοοογαάϊηρ ἴο 
πε ἐχροηεηῖβ οὗ {Π8 πδοῦν, νὰ5 ἱποοηρτιοῦβ δηὰ οἱ οὗ 

ΒαγπΊοΩΥ ἹΠ Πἰ8 ον ρύγροβα, οὐ νδεῖμος πα πιουϊἀεα (πὰ 

τλογα ρἰαϑιϊς πιδίεγίαὶ οὗ ογὰὶ βίογυ ἴο 5 οννῷ ρύγροβα, ἴπ6 ψοῦκ 
ἴῃ εἰϊπεν σᾶβε 85 ἰξ]|εξϊ μὶ5 δηά8 σοηϑἰβιθα οὗ Ρτοϊοριι, Ὠ᾽δίορια 
δηὰ Ερίΐοριιο. νΥε πᾶν πεχὲ ἴο ἱπαυίγα ἢονν ἔδγ (Πἰ5 ννογῖκ 

[85 Ὀεδη δβεοϊεα ΒΥ βυρβθαιδηξ Ἴχρδηβίοῃ, πε] διίομ οὐ οἵπας 
τηοαϊδοδίίοη. 

821. Αραγὲ ἔτοπι δῃογίοσ. ραϑβαρεβϑ,; ψῃϊοῦ ἤανα δέῃ 

ϑδυβρεοίεα οὗ Ὀείηρ δάἀάϊτίουβ ἴο ἴπδ ογρίηδὶ ἰεχί, Ὀυϊ τ ῆϊοῦ, 

ὄνϑη ἔβυοῖ, ἀο ποῖ αἴδοῖ 6 ρϑηδγαὶ βίγυοίυγε οὗ ἴΠ6 ψοτγῖ, 

τπαγα ἄγε ἔννο βεοϊΐοῃβ ψῃϊο ἀγα οὐ δᾶνα Ῥθθ υπάδγ βιιβρίοίοη 
οἵ Ῥεΐηρ πῃ ψ ποῖα οὐ ἴῃ ραγί δάαϊτίοηβ, ἀπ δ {πὶγὰ πνϊοἢ ἢ 85 

ΡΓΟΌΔΡΙΥ Ῥεθω ἰῃ βοπὶθ ΨΑΥ βεγίουβ! Υ πιοάϊβεά.2 ΤΠς βεϑοϊίοηβ 

ἴῃ αυοϑίίοη ἄγ: 

1 9ὅε6 ρδυίίουϊαυν ἔδε σοπιηιεηίατυ οἡ γ5 Ἰοῖΐ 1150 χ2ὅ0. 413 «38 1069..1} 
1η5}9 λο δ 38. 2.33 2211 ηδί, 24 (Ἰηἰγοἀυοίοτν ποῖο). 

3 Ἐεΐεγεηοε τιδὺ 8190 Ὀὲ πιδάάς ἤεγε ἴο πε ἔπθογν (δδὲ ἔπε βοεῆςθβ ἴω 
μεάνδ (1 }} 112) αγὸ δά αἀϊείοηϑ ἴο ἴῃ οτ κίπαδὶ Ῥγοίοχυς (80, ε.9., Κδη. Ξένε, 
415): οογίδίηϊν 118 ςοπηδοίβ ἔογιδην ἴῃ ἃ ςεγίδίη γεβρεςῖ (8ες ἢ. οὐ 1}8) ἐνεῃ 
Ῥεϊῖεγ σι τ ἤδη τ 133, Δα ὉΥ τεδάϊηρ "" Απά γαλωελ βπιοῖς" ἴῃ δν 
1τ8ῖ5 πιῖρῃι δἰΐδομ ἐπουρ ταῖμεγ δΌγυριν ἴο 13. Βυὲ ἃ τμεοῦν δῖοι οα 
ἰπβάεαυδίε στουπάβ ἀεβίγουβ, 85 [πἷἰ9 ἀος8, (δε ἀγαπιδες εἰεοιϊ νθη 689 οὗ [Ὡς 
Ῥεγοΐογυςε 8 οοἱ ἴο Ὀςε δοοερίεά. 
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(α) Το. 25--28, [π6 σοποϊυδίοη οὗἉ τῃς τὨϊτά ογοῖα οὗἩ βρεεοδαβ ; 
(δ) Το. 32-327, ΕἸπα ; (ο) Οο. 481-- 425, εἶα σρεεοῖεβ οἵ Υδνεῆ. 

(α) Οο. 25--28.;---όννη ἴο 24 πε ᾿ηἰογοπδηρα οὗ βρβϑδϑοῖθβ 

45 ργοοδεάδα αιυἱΐα γερι]αγῖγ, ἃ βρεεοῦ οὗ οὔδ οἵ ἴπε ἔγίεπάς, 

ταηρὶπρ' ἰπ ἰεηρὶῃ ἔγοπι 19 ἴο 34 αἰβιϊοῃβ, γθοεϊνὶηρ' ἰῃ γΕΡΙν ἃ 

βρεδοῇ οὗ Ϊοῦ, ἰπ ὄνθῦυ οἂβδα ἰοῃρὲν δηά ἴῃ {π6 ργεβθηΐ ργοῦδῖν 

ἐχραηάδά ἴοχί οὗ οο. 12-14 πιο ἰοηρεῦ. Εδοΐ οὗ (πε ἐτἰεπάς 

Π85 βρόΐίεῃ ἔνθα: ΕἸΙΡΠ42Ζ ἢᾶ5 δἷβο βροΐκεῃ ἃ {π|γά {ἰπ|6 δά 

τερεϊναά 70Ὀ᾽5 τερίγ. Αἤἴϊεγ ο. 28 ἴπεγὰ [Ὁ ]οὐνβ ἃ βρεεοῦ οἵ 79 Ὁ 

(29-31) νοῦ, ΠπΚῸ Πϊς ορεπίηρ᾽ Βρθθοῦ (3), 15 ποῖ τπεγ δἀάἀγεββεὰ 

ἴο, ποῦ ἴαἶκαβ. ΔῃΥ δοσοιηΐ οὗ, [Π6 ἔγίεηά8, [που ρ, ἀΠΠ|Κα 4,11 

15. ἴῃ ραγί, [ποι ρἢ ἃ νϑγν 5Π|4}} ραγί, δἀὐ ἀγεββεά ἴο ἀοὰά (200-33). 
Τιβ ἴΠπΠ6 οοποϊιβίοη οὗ {πε αἰαίοριιε ργορεσ 15 ἰο θ6 βουρῇε ἴῃ 

οὐ ψ] ΐη 25--28, οὐ ταΐπεσ 25--27, ἔογ 28 5, 45 ἃ υϊεῖ ᾿πῃρεγβοηδὶ 

ἀεϑογίρίίοη οὗ ΝΊβάοπι, ἀϊ ευηρ᾽ ἔγοπι ἴ[Π6 Ὠἰαίοριιαε ἰπ 15 56 οὗ 

1Π6 αἰνίηε παπι65 (8 19) ἀπά ἔογ ναγίουιβ γεᾶβοῃβ αἀϊἰβοιιββεά ἴῃ ἴῃ 8 

σοπιπιδηΐαγυ, ρεδὶ γεραγάθα 845 δὴ ἱπμάδρεπάθδης ροδπὶ, νυ οἷ 
ξογιηθά πο ρᾶγί οὗ {πε ογρίπαὶ ννοτγῖ. : 

Νον 25--27 αἱ ργεβεηΐ σοηΐδίῃ ἃ Ὀγίεξ βρεεοῦ οὔ ΒΔ (2: δ, 
οοπβίβεϊηρ οὗὨ 5 αἰβεϊ 5. ΟὨΪΚ 85 δραίπβε ἴπΠ6 19 ἀϊβιϊοῃβ οἵ {π8 

δῃογίαβί οὗ ἴπε ργεοβάϊηρ' βρεεοῆεβ, νἱΖ. ϑορῇδγ᾽β ἤγβί Ξρεθοῇ), 

πὰ οης ἰοῃρὲγ βρεθοῇ (οὗ δροιι 45 ἀϊ5[10}.65}, οὐ γαῖμεν (ορ. 271) 

οὔ ἴννο 5ῃογίδγ βρεεοῖδεβ (οἵ δρουΐ 13 Δηἃ 22 (5110 ῃ}5 τεβρεοξίνεϊγ), 
αἀὐάτεαββοά Ὀγ ]οῦ ἰο ΒιΙ δὰ ἴῃ ραγιίουϊαγ (2623), ογ, {|Κὲ 70 ᾽ 5 

Ῥγανίοιιβ βρεεοῆεβ, ἴο ἴῃ ἴῆγες ἔπεηάβ ἴῃ οοπιπιου (275. ὅ). [π 
τῇς Ὀτγανίν οὗ ΒιΙ Δ᾽ 5 {π|γὰ Ξρεθοῦ δηά [πε αρβεποα οὗ ἴδε 

αἰιγιδυζοη οὗὨ δὴν ἰπίγὰ βρεθοῖῦ ἴο ϑορδβαγ, ἰξ ἢδ5 ἔγεαυεηεν 

Ῥδδη Ὠοῖά παῖ {πῸ ροεῖ ργονί δά ἃ ἐογπιαΐὶ ἱπαϊοδείοη παὶ ἴῃ 6 

ἔγιθη 5. ἢδά ἐχμαιβίθα {πεῖγ ἀὐρυπιεηῖβ δηὰ τπγονν ὑρ {δεῖς 

οα8β6. ΤῆῊΪΐβ Ἴχρ᾽δηδίίοη πιρῆϊ Ὀ6 πιοῖε ἕανουγαῦϊν επίεγίδϊποά, 

ἸΓΘνογυτηρ᾽ εἶβε ἰη 22--27 οοπίδίπίηρ ἴῃ τΠϊγὰ ογοῖς οὗ βρεθοῖεβ 

νόγα ἴῃ ογάδγ; δυῖ {π|5 15 ἢοῖ 80. ἔνε ἴῃ ο. 24, 85 ἰ5 ροϊηϊεά 

οὐ ἴῃ [Π6 οοπιπχεηίδιυ, ἴἤθγα ἰ5 πιοῦα οὐ 1655 πιδίζεγ (Παΐ ἤὲβ 

1 ἴῃ ἃ βρβεθοῇ οὔ ον: ἰῃ 26, ἔπεγα 15 πηυοἢ πιούα : ἀπά ἰπἀερὰ 

6 ΠΊΑΥ ΔΏΔΙγ86 26 ἤ. ἰπΐο (1) πιαϊίεγ ἀρργοργίαϊε ἴο ἃ βρδεοῇ οἵ 

1 Ορ. α. 4, Βατίου, ““Τῇε Οοπιροβίκίοη οὗ 70Ὁ 24-20,᾿ ἱπ 782 ϊ., 1οι:, 
Ὰ 
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7οΡ᾽Ξ5 δπά ἱπαρργοργίαίε ἴο 8 βρεεοῖ οἵ οὔς οὗ ἴδε {τἰεπάς--- 

275. 6 ΟΣ (2) πιαϊΐες ἱπαρρτγορσίαϊε (ἴογ ορίηίοης ἴο {π6 οου- 
ἔγαγυ, 566 ἴῃ σοπγπιεηϊαγυ) ἴο ἃ βρεεοῖ οἵ ]οῦ, θαϊ ἀρρτορτγίαϊβ 

ἴο {πε ἔπεπάς -- 271-10. 18.28. Δῃά (3) ἠδυΐγα! τππδίζογ, ζ.6. πιαίίεν 
ποῖ ἱπαρργοργίαίε εἰἴπογ ἰῃ [οὉ οἵ ἴδε ἔγίεηά5---262-. δ. Νον; 
(2) μᾶ5 Ὀδβη Ὀγ βοπιε (δι. Βεγηβίεϊη, Νε. 55. Καα.) ἀἰδηιίϑβεά 
85 οοηῃδβίβεηρ' οὗ ἱηϊεγροϊδείοηβ ; Ὀυΐ, δἷποα 50 γεραγάδά ΠῸῪ ἀγα 

ἐπεί γεν βου ὐα ]α, ἢ 15 ἴδ πιογα ργοῦδθῖς ἱμαὶ {Πε5ὲ ραβϑβαρεβ 

γα οοηίγιυζίοιβ ἰο ἴπε τῃϊγὰ τουπά οὗὨ [πε «ἀεναῖς ὃν ΒιΙἀδὰ 

δηά ϑορῇασ. [π τῃϊἰς οα86 25--27 5δδουϊά οσοηΐαϊη πη ψνῃοΐα οὐ ἱπ 

Ῥαγὶ Βι1Δδ4᾽5 {π|γὰ βρεϑοῦ δπηά 10} ̓5 γερὶυ ἴο ἱΐ, ἀπά ϑορβῃαγ᾽ 5 

τη τὰ βρθεοῦ ἀπά (ιπ|655, ἃ5 ἱπάβεά πιῖρῃς τνε]! Ὀ6, ἴῃ πιοηο- 

Ἰοριῖια ἰῃ 29-31 ἴβκαβ [6 ρίαςε οὗ 15) [0᾽5 τερῖγ ἴο ϑορῃδαι--- 

ἴῃ 411] ἔουγ ογ, δὲ ἰεαξί, [ἤσγεε βρεεοῆεβ. Βιυϊΐ ἔγοπι ἴδ 11π|ϊτεὰ 

εχίοπί οὗ ἴπ656 ομαρίειβ ψν πιυδὲ οοποίμ δ ἐπαὶ ραγί οἷν δἀπὰ 

ποῖ ἴπ6 ΨΠΟΪς οὗ {π656 ἔοιιγ (οτ [ἢγεθ) βρεδοῦῇεβ βυγνῖνβ. 

ΤΒε ἰδτεε ςο. φοηίδίῃ [δε εχυϊνα!εηξ οὗ δρουΐ 40 αἰπεὶς δ, ν Βογεδα ἔουγ 
ΒρΡεεσΒ65 εαυδ]]ηρ ἴῃ Ἰεηρτη ΟὨΥ ἴῃς βδογίεβδι οὗ (πε ργεσεάϊηρ' βρεεοδεϑ 
οὗ ]οῦ, ΒιΙάδά απὰ ϑορῆας ννουϊὰ δπιουπὲ ἴο δρουΐ 95, ἰἢτεε βρεεοῖςβ (ὁ 
δῦουϊ 70 ἀπ: 5. ΒΥ αϑβϑίρτιϊηρ ἴο [οὉ 411 {πε πευῖΐγαὶ ἴῃ δάαϊεοη ἴο (πὰ 
Ῥοδιϊίνε!Υ ἀρργορείαϊε πιαϊϊει, 20 αἰβεῖοῃϑ οδὴ ὃς οδίαϊπεὰ ἔογ Ηἰπι πο ἢ 
νου] ρεγθαρβ βυβῆῖος ἔογ οπε βρεεςοῖ (8 δμογίεδί ργενίουβ βρεεςξ γϑῃ ἴο 
28 ἀἰ5ε1ς 5) δου Ὲ σεγίδίηϊν τοὶ ἔογ ἔννο ; Ὀυϊ ἴῃ 1158 οδδε ἴπεγε γεπιδίῃ ΟὨΪΥ 
20 αἰβιῖςἢ5 ἰο Ὀε ἀϊδεγ υϊεα δπιοηρ ΒιΙἀδα απ ϑορῆας ἢ ϊοἢ ἀγα ἔδγ ἴοο 
ἔενν. Ο ἴδε οἵπεγ παηά, ἱξ {πε πευΐῖγα! παδίες Ὀς δϑϑϊρης ἰο ΒΔ ἀπὰ 
ϑορδαγ, Ἄνεὴ ἴμθη πεσε ἰ8β Βοδγοεῖν εηουρ ἴο Ὀγίηρ' ὑρ ἰδεὶγ βρδεεοῖῇαβ ίο 
ἐνεη ἀρργοχὶπιδίεὶν πογπιδὶ ἰεηρίη ; δπὰ ἐπε εἰεοϊ ἰδ ἰο ἴεανε οηἷν 7 
αἰϑεῖς 5 ἴπ 411 ἰο ]οΌ---Ἰἱοεῖμεν ἰηϑυβῆοίϊεης ἔογ δἷ5 γερῖγ ἰο Βι] δα δἵοης, 
ἐνεη ἰζ 29-31 πιᾶν ὃς τεραγάθα ἃ5 ἰδίκίηρ' ἴπε ρίαος οὗἨ δὴν τερὶν ἴο 
ϑορδατγ. 

Τῆς ργοδδθη εν 5 στοαῖ, ποῖ (παῖ ἴο τπ6 τηϊγά ογοῖς ϑορῆδγ 

Τοπίτδυζεά ποιϊπίηρ᾽ ἀπά ΒΙ1 Δα 1655 τη ἢ 4] ἃ ἄοΖεη αἰβίϊ ἢ, 

δυῖ τπᾶΐ [ῃ6 Θρεθοῆθβ οὗ ἴῃς τΠϊγά σγοῖς ανα Τπγουρ ἢ βοπια 

δοοϊάδηξ τεδοεα 5 'π ἃ νῦν ἱπιρεγίεοϊ ἔογπι, ρατὶ οἵ ἴπεπὶ 

μανίηρ Ὀεδη ἰοβῖ, {πὸ γεπιαίπαάεν ἀϊβοοαίεά. ΤῊΪβ β'πρῖε ἤγρο- 

τΠ 655 οὗ πιιιε Π]δτίοη οὗ πὸ ἰεχί δοοουπῖβ δὲ οπσα ἔογ ἴπ6 νος 

οὔ πε ρβου  δγ 65 οὗ τΠ6 οχί βιπρ' οἷοβε οὗ ἴδε {πἰγά ογο]ο---Πα 

ταν! οὗ ΒΙΙ44ἀ᾽ 5 Ξρεδθοῖ, ἴῃς δῦβεηος οὗ ϑορβδι᾽β, (π6 υἱΐοτ- 

δπος ὃΥ ἰοῦ οἵ πιαίζεγ οοηίγδαϊοςηρ᾽ Πῖ8. οὐνη ἀπά ἴῃ ΠαγΠΊΟΗΥ 

ἢ ργενίουβ υἱΐεγαποθβ οὐ Β] Δα δηδ ϑορῆδγ, δῃά {πὸ αἰιτί- 
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Ῥυξίοη ἴο ]οῦ οὗὨ Ζσο ἔοτγπιαὶ ορϑηΐηρβ (2656 2756) ἴῃ τερὶν ἴο ἃ 
βἰπρῖε βρεεοῇ---ἰῃς Ὀτγιεῦ ννογάς οὗ Βι] δά. 

Βυῖ [Γ τποτα ἢ645 Ὀδδη βογίοιιβ οβϑ δηά ἀϊβϑοοδίίοῃ οὗ πιδίζοσ, 

ἴα ἀδΐα ἔοτ δὴν οοπιρίεϊα ογ οεγίαϊπ γεσοηβίγισοη οὗἉ [π6 ἘΠἰγά 

ογοῖς ἄο ποὶ εχίβι. Κνε οδπηοί ἀεΐογπιπθ, ἔογ δἼχαπιρῖθ, 

νεῖμεν ἴῃ 1055 δ45 δβεδοϊεά ἴῃ Ξρβεοῦῆθβ οὗ ϑορῆαγ δηά Βι]ἀδὰ 

Θαυδιγ, ψ μβεῖπον ϑορῆδτβ βρεθοῦ ννα8 ΒΟΥ ἰοβῖ ἢ 16 πιοβὲ 

οὗ Βι]444᾿5 5υγνῖίνεδ, οὐ μεῖπογ πιοβὶ οὗ ϑορδαδῦβ Ὀυΐ οὐἱγ ἃ 

τποῦα ἔγαρτηεηΐ οὗ ΒΙ] 4445 ἢδ5 βυγνῖνεα. Τῃε πιαΐῃ ροϊηΐ ἰ5 ἴο 

τεοορηΐΖε {παῖ [πα ραϑβαρεβ ἱπαρργοργίαϊα πῃ ἴα πιουτῃ οὗ 10 Ὁ 

οτπιδα πο ραγί οὗ 15 βρεεοῦ ἴῃ ῃ6 οτἱρίπαὶ ροβηι. 

ὕπάεν ἐπ 68ε οἰγουπικίαποεβ ἰξ πᾶν βυβῆος ἰο τεοογά, νϊίπουΐ επξετίην 

ἱπίο ρατγεϊουϊατ οτἰεἰοῖβπι οὐὗἨ ἔπεσι, βοπιε οὗ ἴῃς γεσοπβίγυοϊίοηβ ννῃϊο μανα 
Ῥεεη δἰἰεπιρίεά. Μοβί οὗ ἰβοβε ψῆο ἢπά δὴν οὗ ϑορβδγ᾽β βρεεοῦ ἢπά ἴἰ ἴῃ 
27 5 τὸ ψ βίο Οτὰϊζ ()οριαἐξεολνί, 1872, ΡΡ. 241--250) δα 5 ο. 28 88 ἃ 
ἀενεϊορπιεηὶ οὗ ϑορμδιβ βίαπάροϊης ἴπ 1159, ΜδγβΒΔ1] εἐχοερίϊομδ!ν 
αἰεί θυϊεβ 255.5 2516 (ο ϑορῇαγ; δηά Βὶ. (1894) 277... 19. Ατηοηρ ἐπα 
τεοοηβιγυςἐΐοηβ οετγεά οὗ Β:454᾽5 βρεθεῖ γε ἴδε ἔο]οννηρ :--(1) 25 1 28 
(ϑιυδίπιαπη, 1804) ; (2) 25 ὁ 265 ΕἸΖα58, 7.6 δοοῖ οἵ 7οὃ (1872), Ὁ. 83, εἰϊςὰ 
ὃν Ομιε. 2οοξ οΥ 7οδ, Ῥ. τ14, π. τ; ΟΒε. ἐδ. (16 Δὲ. 2478 Βε τεραγάβ ἔπεβϑε 
νν. 85 βυδϑ(ἰυἱεά ἴογ ἃ Ἰοβὲ ἐμίγά βρεεο οὐὗὁὨἨ Βι]484); ευβ5, 5... ; (3) 
265.153.6 2656 (ὈὨυ.}); (4) 255. 51: 2651, Ῥεδΐίε ; (5) 1517:}9 2.96, Ἡοαίῇ. ; 

(6) 25. 24.5.5, Ἡοῖαι. ; (7) 25. 24,5 Ὁ 2γ12:8. 7.εγ ; (8) 24,531, ΜαυβΆδΙ! ; (9) 
25. 275} 15... Β!1, (1882) ; Ὀυϊ, ἰῃ 1894, 255 ̓ 26}3- 13. 1ώο ἔχ 

ἃ 22. (6) Το. 32--37. ΕἸΊΏ.-- -ΤΠεβε οὐ. οοηβίϑὶ οὗ 4 Ὁτίϑ 
ἱπιγοάυοξίοη ἰπ ρύοβα (321,5), δῃά ἃ ἰοῃρ' βρεδθοῦ οζγ βογίεβ οὗ 

ΒΡΕΘΟΙ 65 ἰῃ νϑῦβα ἀεϊϊνεγεὰ Ὺ ΕἸΐῆυ. Τα οο. τνεγα οονϊουβι 
τυγιτίεη ἴο οσουρΥ ἐμεῖς ργθβαηΐ ροβιτίοη ἰη ἴπα Ὀοοῖκ: 45 321. 

Ἔχρίδίηβ, ΕἸ βρεακβ νἤαπ ἴδ ἴῆγες ἔπεηάς Βαά οδαβοὰ ἴο 

ΓΘΡΙγ ἴο [οῦ ; δπηά ἰπ ἴδ βρεθοῆθβ ΕΠ γεῦυκαβ [οὉ δηά [π6 

ἔτη 5. δἰϊκα; δηὰ ἔγοηι [00᾽5 ργενίοιιβ βρεεοῦδβ ἢδ οἱΐθβ δοίιι αἱ 

ψογάβ, οἵ βυυπηπηαγΖζοα βίδίθπιθηῖβ ἱπ {παπὶ (ρ. 278), πῃ ογάογ ἴο 

γοξαϊε ἴπεπὶ|. Βαῖ [{ 5 Βοδγοεῖῃ 1655 οὈνίουβ [δὲ {πε τεϑί οὗ ἔπ6 

Ὀοοῖκ ννα5 ποῖ νυ τε ἢ δὴν Κπονεάρε οὗ ἴπεβε βρεδθοῆθβ; 

ἀπά σοπβδαιεηῖν ἴπδξ ἴΠῈῪ ἐογπιεα πὸ ρατγί οὗ {πε οτἱρίηδὶ τνογῖς. 

[πη οοπίγαβὲ ἴο ΕΠΠΠιυ 5 γεαυεηΐ ἀϊγεοῖ τοΐδγεποα ἴο᾽ ἴπε ἔποπάς 

δηά ἴο 70», ἴδεγε 15 πο γϑἔεγθεησα, ἀἴγεοξς ογ ἱπάϊγεοϊ, ἴῃ ΔὮΥ 

οἴδεοῦ ραγὶ οὗ [πε Ῥοοῖϊ ἴο ΕἸΐμα ; {με Ῥτοίοριτιε ρῖνεβ ἴδε βϑεϊίηρ 

ἔος ἴα ἀεραῖα τπαὶῖ ἔοϊϊοννβ, δηὰ Ἂχρίαϊηβ ἢονν ἴδε ἰῆγεα 
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ἔγιθπᾶβ ψνῆο βιιδβεαυθηῖν ἴακα ραγῖ ἴῃ ἴ σοπια ἴο ὃ6 ρτγαβεηΐ, 
δυΐ ἰξ βαγβ ποιπίηρ᾽ οὗ ΕἸἴῃυ,, ἀπά ἴῃς βρϑοΐαὶ ργοβε ἱπίγοάιοϊοη 

ἴο ΕΠΉυ 5 βρθθοῆθβ ΟἹΪῪ ρδγί! δ] βιιρρ 65 186 οπιϊδβίοη; ἰΐ 

δἶνεβ ἃ γϑάβοῃ Ὧν ΕἸῖ βρααῖκβ, ἰἴ ρῖναθϑ Π0 γεάβοῃ ΨὮΥ δα ἰ5 

Ρτεβθηῖ. Νεῖιμογ ἴοῦ ποῦ ἴἢ6 ἔγίεπαάβ ἰαΐκε ἔπε β᾽ρῃϊεβε ποῖος 

οὗ ΕἸϊδυἾΒ αἰίδοῖκβ οὐ {πεπὶ, οὐ οὗ πὶβ ἀγριιπιθηΐβ ; 58 βρεεοῦ ἰ5 

οὗ ρστεαῖεγ ἰΪεηρτῆ παπ δὴν ὑπαὶ πᾶνε ροη Ὀδέογε, Ῥυξ πὸ οὔς 

ἱπίεγγαρῖβ εἷπι 8116 δα 15 βρεδκίηρ, πὸ οὔ [45 ἃ ψογὰ ἴο 58 

οὗ ογ ἴο πἰπι νῇεη ἢε δᾶ5 ἄοπθ. 70 ̓5 1α5ῖ βρεεοῦ οἷοβεβ ἢ 

δῇ ἃρρεϑδὶ ἰο ἀοά ἴο δηῆβυνεῦ πῖπι (1368), ἀηὰ ὙΔμνν ἢ 5 τερν 

ΟΡεῃΒ (385) ν ἸὮ πνογάς οὈνίουπν δἀἀγεββεά ἴο {πῈ ρεῦβοῃ 80 
[45 υκὲ βηϊπῃεα βρεακίπρ; βίησα τπ]5 σαπποῖ 6 ΕἸ ὰζ πιυδὶ 

Ῥε ]οῦ, Ὑδῆν θ᾽ 5 ορεηπΐηρ δάπϊ5 οὗ πο ἰηϊεγνοπίηρ᾽ Ξρεεοῖ οὗ 

ΕἸ. ΕἸη411γ, ἴῃ ἐπε Ερίΐορτιε Υ δ εἢ Ἔχργεββεβ ἃ ̓ υάρεπιεπὶ 

ου ννμαῖ 700 [65 βαἰά δηὰ τνῆαὶ {πε ἰἤγες ἔγίεπας ἤᾶνε βαὶϊά, θυϊ 

τοᾶκαβ ποῖ ἔπε 5] Ρ μιεϑὲ γεΐεγεπος ἴο ΕἸ. Ὑῆι5 [15 επιῖγα 

βεοϊίΐοῃ σδὴ ὃ6 τεπιονεά ἔγοπι [6 Ὀοοῖς νἱϊπουΐ δὴν 5εῆβε οὗ 

1οβ5 οἵ ἱπιρεγίεοϊζίοη ἰπ 115 οοπδίγυοίοη Ὀεϊπρ' ογθαϊθά. 
Βυῖ [πὸ βρδεϑοῖδβ αῦεὲ ποῖ οἠΐυ βυρεγῆμοιι, [οΥ ἀγε αἷβο 

ἀεκιγυοῖῖνε οὗ πε εἴεοϊ οὔ ναὶ (Ὁ]]οννβ. ὙΏΕΥ ἀγὰ βυρεγῆμσπου, 

θεσδυβα ἴμεν δάά ποιδίηρ᾽ βυϊβδίδπεδι ἴο νας ἴῃς ἔγεπάς μαναὰ 

βαὶϊά ὄὌχοερῖ ἴῃ 50 δι 85 ἴπϑὺ δηιὶοραῖϊα παῖ Υδην θεῖ ἰ5 ἴο 5δῪ ; 

παν ἴα, ἃ5 ἴποβα βρεεομὲβ πα ἐδ6 ἃ, ἴο πιεεῖ [0᾽5 οδβε. 

ΎΠΟΥ ταρϑαΐῖ ἀγριπιεηῖβ, ἀπά ὄἀνεῃ ἡνογάβ οὗ {πε ἔγιεπάβ (56 

43). 15. 5. 43.27.51. Ξ.. 2 “6 ὙΠ} πη. {π6γ). Βιξ {Π6Ὺ ἴ5ο δπεοὶ- 
Ῥαῖε (3271.--372}) ἴῃ ραγὲ ψῃδὶ Ὑδην εἶ 56γ5 (58. 88).--ἃ ἕλοι ψ Ὠϊοἢ 

5 ἐπεγεϊυ εἐχρίαἰπεά, 1 τη συγ πδὰ Ῥεΐογε πὶ οὐ ἴῃ ἢ 15 

τηϊηὰ πε νῃο]ε ὈοοΟΙκ, ἴῃ ϑρεθοΐδ (65) οὗ Υδμνεῃ δαια!]ν ἢ 
ἴδοβε οὔ πε ἥΠεπάφ, Ὀυϊ πιοβί ἀπηδίυγαι νυ 1 ΠΟΥ νεγα τμ6 νοῦς 

οἵ ἴμε ογίρίπαὶ δυΐδον ννῇο ἱπίεπάεά Ὑδῆννεἢ᾽5 Ξρεεοῆ ἴο τουπὰ 

ΟΥ̓ πὸ ἀεραῖα. 

8. 23. Ευγίπεν ἴῃ ἴῃς βίγῖε δηά ἰδηριιαρα οὗ ἴπεβε οπαρίογβ 
{δόσε ἰ5, ἱπ βρίϊβ οὗ νεῦὺ πηυοῖ ἐμαὶ 5 σοπιαοῃ ἴο,; πιοῦ παῖ 

1 δεεὲ Βυ. δείέγᾶρε, 92-,23; ὟΝ. Ῥοβϑβεῖς, 26» Ῥερζαςϑεῦ οἰ, Εἰέλε Κοράρη 
(1909), 67-111. Ὑῆε σοπιπιοη ἔδαίΐυγεβ δἃγα (6 ὠδίυγαϊ γαϑυΐὲ οὐ ἰῃς 
Ἀπ Πα γῖν οὗἨ (ἢς τυγίτεγ ἢ ἴπε Ὀοοῖ νοι πα να 8 βυρρίεπιεηξίηρ ; 50, 
4.8.» δ6 ὨδίυγΑ ΠΥ 565 {πε δάπιε πϑπιε8 ον Οοά, Ὀαϊ (ϑες ὃ 24) ΨΠΒ αἰ είς 
τεϊδιΐνε ἐγεχύεηογ. 
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ἰ5 ποίου αἀἰϊβδγεπὶ ἔγοπι ἐπε γεϑὲ οἵ δε Ῥοοῖκς, αἰϊκε ἴῃ {πὰ 

νεγθοβα ρύοβα οὗ 321. ἃ5 οοπιραγεά ννἱτἢ ἐπε Ῥσοίοριια, δἀηά ἴῃ 

ἴδε ροείγυ οὗ ἴπ6 βρβεοῆεβ ἃ5 οοπιραγεά νν ἢ ἴΠ6 οἴδμεῦ 5βρεθοῆαβ 

ἴῃ τῆς Ὀοοῖς. ϑοπιε αἰξεγεπιίδιίου ἰῃ ἰῃ6 5ίγία δἀπά ὄδνὲη ἴῃ 

νοσδθυαγΥ (ΕἸῚΡΉ ΔΖ, ἔογ Ἔχαπιρίε, δίομβ ι.565 Πιεξν 'π {πε 5εη86 οὗ 
τοϊρίοη, 45 π.) πιῖρϑι θὲ δεἰγδυϊθά ἴο ἀγαπιδίῖο αἰ βεγεπιϊδίίοη : 

δηά νὰ πιρηϊ 5εεῖς ἴο Ἴἐχρί δἰ τπ6 ργοϊ χιγ οὗ 656 βρεθοῖεβ ἃ5 

ἃ ἀγαπιαίϑι᾿β ἱπάϊοαϊΐοη ἔπαὶ {π6 βρεδαῖκοῦ 5 ἃ ννῖβε γοιιηρ' πιδῃ 

νῆο ἰ5 σοηδβοίοιιβ οὗ ροβϑεβϑίπρ' πιο πποῦα νυν ϊβάοπι ἔῃαη ἢἷ5 

οἰάεγβ, δηδ πιαῖκαβ Ἂρ ἔον ἰδοῖς οὗ γϑαΐ οοπίγθυϊίοη ἴο 4 ἀΐβοιι5- 

βίοῃ ὈΓῪ ἴπ6 δρυπάδπος δπά νἱοΐεποε οὗ [ιἰβ βρεεοῇ ; δπά γεῖ 

δυο δὴ δχρ᾽απαίίοη, βοννανεῦ σοπδοπδηΐ ἢ (Πς ἱπιργαββίοη 

πιδάς οὐ πΊΔΩΥ ταϑάθγβ Ὁ ΕΠ 5 βρεθοῆαβ, 15 ποῖ για ἴο ἰῃς 

νυ ετ᾿5 οὐνῃ ἱπιεπίίΐοη (5εῈ οἡ 4325 3). Απά ἰπ δὴν οδϑβε ἴπεγε 
τεπιδίῃβ πιο νυ πο σαπποῖ 6 αἰἰτϊυϊοά ἰο ἀγαπιαῖὶς αἰ εν- 
δηιἰδἰίοη, ἀπά τνϑ οι, ἐπ ἐλσ ριαδς, ἰ5 πλοβὲ γεαβοη Ὁ ΪΥ δἰ υϊεά 

ἴο ἀἰνεγϑιτυ οὗ δ ογβῃίρ. ; 

8 24. (1) ΕἸΐδα 5μοννβ ἃ πιαγίκεά σαϊδεϊνε ργείδγεμος ἔου δὲ, 

υιϑίηρ᾽ [815 ἴογπὶ πιοῖα ἐγεαυθηι δὴ 411] οἴπεν ἴογπιβ ἔογ αοά 

τορεῖπετ, ἡ βογεας ἰη με Ὀϊαΐορτια πῆδο ἰ5 ᾿βεά τ ἱῈἢ [6 βαπια 
ἐγδαύςηου, δηά "ἽΦ δἷϑο ἐγεαυθηῖν (8 18). 

Ναῖυγα!ν ἐπουρὴ ἐνεπ πη ἴῃς Ὠίαίορις ἐπ τεϊδενε ἔγεαιθπου οὗ ἐπα 
ἴῆγες ἰεγπιβ ἀἰβεγβ ἰη ἀϊβεγεηὶ στοιρβ οὗ οὐ. ; δυῖ πενεῦ ἀοε8 ἰῃς αἰδέες- 
πος ἴῃ ΔΩΥ 5ὶχ σοοηβεουῖίνε οο. εαυδὶ (παῖ Του ἰπ (με δἷχ οὐ. οὗ ΕἸΐδυ» 
ΒΡεςος ; δπά {πε οσουγγδησεϑ ἴῃ Βιἀ4 5 βρεεοπεβ ἃγα ἴοο ἔενν ἔογ ἃ βαΐε 
οοπιρατίβοηυ. Τῆς [οἱ οννίης ἰδ ]ε νν}}} βεγνε ἴο δείπρ ουἱ ἰῃς αἀἰβετεηοεϑ : 

ΟΟΟΚΒΚΕΝΟΕΒ ΙΝ ὑκ πῆρ Ἴ 

Εἰδα. ᾿ ᾿ . . . 19 6 6 

Ἐδεϑιὶ οἵ {πε Βοοῖκ . . . 36 35 25 
1ο0δ᾽5 ϑρεεοῆδβ ἄοννῃ ἴο ο. Ζ4. Ιο 17 γ 

σο. 26-21:. . . - . γ Ἴ Ἵ 
ΕἸῖρμαΖ᾽ 5 ϑρθθοῖμθθ ὁ . . 8 6 Ί 

Βα ά' 5 ᾽»} . . ᾽ 6 ο ἐ 

ΘΟΡΒΑΓ' 8 "᾽ . . . 2 3 Ι 

σο. 3.88 . - . . . 5 8 ς 
» 9-4 . . . . . 5 Ί 2 
»ν ἴ5-20 . . . . 9 6 1 ] 



δ 294-96.) ΟΚΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΚΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΧΙΠΙ 

Τῆς πεῖ τγεβυΐὶ οὗἩ Βυ.᾽5 αἀὐάϊεϊομϑ ἀηὰ οπιϊ5βίοηβ 15 ἴο γτεάυςς (6 οσουῦ- 
τεῆςεβ οὗ πιὸ δηὰ "δ ΌΥ οπε εαὐοῆ. Ης δαάάβ ὑκ ἰῃ 42 227 δπά οπιὶῖβ 
43 2655 οοηιδίπίηρ ΚἈ, 35 οοηϊδίαἰηρ, ἼΨ, δπὰ 471} οοηϊαἰπίηρ πίε (4150 449 
σοπίαἰπίης; Ὁ"π 5). 

ΤὨτγουρπουῖ τῃς Ὁ αίορυς ἴπε {πγες παπιεβ ἄγε υϑεὰ τῖϊπουὶ πιαγκεά 
Ῥτεΐεσεπος ἔογ δὴν οπε οὗ ἴμεπι, ἃ πιογεὲ ἔγεχυεπὶ υβὲ οὗ οπε οὗ {πεπι, 
ἴῃ 580 ἃ ἄοΖζεη οσουγγζεηςαβ οὗ 811} ἴῆτγες Ὀεΐηρ Ὀαϊδησεοά ΌΥ 8 πιοτὲ ἔγοαυεηί 
υδς οὗ ἴδε οἴδπετϑ ἴῃ ἴῃε ἔο!] νης ραβϑαψε : ποῖς ἔμεβε πιουῖ βίυ Κὶπρ᾽ 08.568 : 
ἰπ οο. 3-} ἡ, πῖῦκ, ἴθ οσουγ---ι, 8, 3. {γε γεβρεοιίνεϊγ, ἰῃ ς. 8--4, ο, 2; ἰπ 
ας. 9-11--,ὄ 7 5, Τ; ἰῃ ᾿ς. 12-,|5-ὃϑ, 3, 2; ἴῃ ο. 22---2, 2, 56. Οπς οοπβίάεγεα- 
τίου ονεγηΐηρ ἴῃς σδοῖοε οὗ ἴπε παπθβ πᾶν ὃς ποϊεά : τίμεγε ἴῃ εϑοῦ ᾿ἶἰπε οὗ 
Ὁ ἀἰδβιῖοι ἃ αἀϊνίπε πδπιε ἰ5 υϑεὰ (οἴεη ἴμε ραγδ]]εἰΐβαι, [ἢ ἐχργεϑβεὰ δ δἱϊ, ἰβ 
εἐχργεββαά Όγ πιδϑδῃϑ οὗ ἃ ργοπουη), ἃ πιδεκοα ρτγεΐεγεπος ἰ5 βϑῃοννη ἴογ ἽΨ 85 
οπα οὔ δε ἔντο : [πἰς 15. ἴσια οὗ 411] ρατῖβ. οὗ ἴῃς Ὀοοῖ : ἰα ΕἸ "ἴδ ὁσουγϑ 
ἔουγ {{π|65 ἰπ ραγϑ}!ε} 8πὶ ἢ ἀποῖδες αἀἰνίπε ἴογαι, ἰννῖοα δἰ πιοβὲ ποί ἰπ βυςῇ 
Ραγα !εϊϊϑαν ; ἰὼ ἴΠε τγεϑὲ οὗ ἴδε Ὀοοῖὶς ἰξὲ ὁοουγβ 17 {ἰπ|65 πῃ, 8 ἰἰπιεβ ποῖ ἴῃ 
Ῥαγδ εἰ θαι τυ ἀποίμον ἴογαι. Οὐ ἔπε οἴμεῖ μαηά, γκ ὁὀσσὺζϑ ἴῃ ΕἸΪΒυ ας 
ἀἰπιες ποίῖ ἴῃ Ῥδγα ε115πὶ αρδίηϑε 4 {{πι6ὲ8 ἴθ ρϑ γα εἰ ΐβηι, ἀπά ἴῃ ἴδε γεβί οὗ 
{πε ῬοοΙΚ 23 {ἰπιε8 ποῖ ἴῃ ρ8 γα 16} 15π| αιρδίηϑε 1.3 {ἰπ|68 ἴῃ ρϑγα  ε 5πι. Τῆυ5 
τῆς τεϊαίϊνεα ἰηέγεαυεηου οὗἩ "ϑ ἰη ΕἸ Β Βρθοῦδα5 ἰ8 Ὀυΐ δηοίμπος 5ίάς οἵ ἃ 
αἀϊδγεπος θεϊννεε ἴποβϑεὲ βϑρθεθοῦεϑ δπά ἴδε γεβϑί οὗ ἴμε Ὀοοῖς : ἴῃ ΕἸϊμυ ἃ 
βίηρὶε ἀϊνίπε ἤδπὶς ἢ ἢ ἐχργεβϑβϑεα ραγα]εἷ 15 ἃ πιογα ἔγεαυςπὶ οσουγγεηος 
[Π8η εἰϑενῆογε. ΕἸθαΙν, νἤοη Ὀυϊ ἃ δίηρ!ςε παηὶς 18 υϑεά, ΕἸ 5ποννβ ἃ 
νεγν πιδγίκεα ργεΐεγεπος ἕοσ ὕκ (ὅπ, τς ; πῖϑε, 6), ἔδε γεϑὲ οὔ ἴδε θοοῖς ἃ αἰἵρδς 
Ργεέεγεηος ἴος τὸν (ὅπ, 23 ; πιῦκ, 27). 

8 25. (2) ΕἸ 5βοῖνβ ἃ ἀδοϊἀςαϊγ ἱπογεαβθά ργεἔεγεμος ἔογ 

Φὲς ταῖβογ (ἤδη "39 ἐξ. 

Τῆς οσουγτεηςεβ οὗ ἔπε ἔνγο ἔογπβ οὗ ἴπε :ϑὲ ρεγβ. ρεοποιη ἰῃ ναγίουβ 
Ῥατίβ οὔ ἴμ:ς Ὀοοῖκ 18 ἃ5 ἔο]ονν8 : 

Ῥτοίοχυδ.. 

Ὀίαίοσυς. . . . . . . 15 ΣΙ 

ΓαὮννεἢ (4015). . . . . . ι ο 

42 (Ξ 215) . . Φ . . . ᾿ 

Εἰδυ ΓΙ . Φ Γ . Φ . 
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ΤὯὸο δνοϊά εἰΐμεγ ονεῖ- οὐ υὑπάεγ- πιρἢδϑίζίηρ πε βἰρηϊἥοδηος οὗ ἴδε 
ἤφυτγεβ, ἃ οἴοβε δῃδγϑίβ οἵ πε υβαρὲ 18 πεεάεαά. [ποιεδβεά ργεροπάεγαποε 
οὔ με ονογ ᾽3)ν, ἴῃ 80 ἔδυ 89 ἰΐ 18 ἄυις ἴο (ῃς ρὲ οὗ {πα υνυγϊἰηρ,, 15 ἀυς ἴο ἰδίε- 
1655 (Ὠτ. ΖΟΤ᾽ 1555.) ὙὉὍβε ἔουγ οσουγγεποεβ οὗ ὅκ ἰω τς Ῥγοίοχζυς νουϊά 
τπεγεΐογε 6 βιγικίηρ, 1 ἐπε στεγε γεδιν ἔουγ ; δυΐ ἴΠῈῪ ἀγα πιεγεῖὶν ἴῃς 
Τουτ-ἔπιε5 τερεαίεὰ ρῆγαβε "ἼὩ ὯΝ ΡῚ ΠΌΘΟΚΊ, τυ βαγα ὮΝ ἕο ονν5 ἃ ρατίϊοϊε ἃ5 
ἱξ ἐγεαυθπεν ἀοε8 ἴῃ Βοΐῃ ἐπε Ὠἱϊαίορυς δηὰ ΕἸμὰ. ὙΤοο 5ϊ ῆηξ αραίῃ 15 δε 
υ86 ἰῃ 40} δηὰ 42 (4 νἱγίυα] αυοίδιίοη οὗ 213) ἔο ἴδτον Πρ οὐ εἰπεῖ {πε 
δε οἵ δυιπογβῃϊρ οὗ {πεβϑεὲ ραβ88δρ6β. 

Α5 Ῥείΐννεεη πε Ὠίδίοχυς δηὰ ἘΠπυ, τ ἢἱε βοσῦῖε οὗ {με αἀἰβετεπος τα πὶ 
Ῥε οἰμεγννῖβε εχρ δἰ πεά, βοπια οὗ ἰΐ 15 τηοβϑὲ γεαϑοηδοϊν αἰϊήθυίεά ἴο τῃς 
αἰϊβεγεηος οὗ δυϊβογβῃΐρ δηά ἴδε βοπιεννμδί ἰδίεγ ἀδίε οὗ οοὺ. 32-37. Οπα 
οσουγίεπος οὗ 22 ἐπ (ῃς Ὠϊδίοχυς 8 ἄμε ἴο ἃ τερει του (125: 137) ργορδδῖν 
ποῖ ἴῃ {ῃς ογρμίπαὶ ἰεχί ; δηοίθογ 18 ορεη ἴο βοπια ἀουδὶ (566ε ρἢΪ]. ἢ. οα 21 
ψΒεγε 8 οπιϊὲβ .3)ν). 850 αἷβο οὔς οσουγγεηοε οὗὨ "κὶ (95) παν Ὀς βεοοηπάαγγ. 
δίπλδεν ἰὼ ΕἸΙμὰ ος οσουγγοπος οὗ Ἧκ οσουγβ ἰῃ ἃ τγερεϊ τίου (32,90 5.70), 
ΑΙονίην ἕοσγ ἴμεβε ἰεχίυδὶ υὑποεγίαϊπεῖεβ {πε γαϊϊο ἰῇ ἔπε Ὀϊαίορσυς 15 
14:9, ἰη ΕἸυ 8 : 2. ΒοΙδ δργες ἴῃ υδίηρ' ὈΟΙΒ ἔογπιβ ἔογ ἰῃς ργεῆχεά 
5υδ). οὗ νΌ. ς 80 ἴῃ ΕἸΐμυ Ἴ δκ Ὑκ 35, Ῥαΐ ἸΣῚΚ 3) 1) σἼΠη 3425 (ορ. 215); ἰῃ ἴῃς 
Ὀϊδίοχυς ᾿πΚΊ »: ὃ ἀπά 80, ἱπουρὴ αἰνναυβ δἴϊεγ) ογ οἵμει ραγίίοἰςβ, δι, 
ἐχοερί ἴῃ το, νν τ {πε ἱπιρί,, 55 δ᾽ χ1} 1415. 18 χορ ὅδ. 1. αὶ ἼΣῚΚ ὭΣ ΣΝ 2ιδ 
δηὰ νυν ργεοεάϊηρ 1 οὐ οἴπεγ ραγέοϊε ο᾽9 1433 14}} 165, ἀπά τπῇνϊπουῖϊ ρεεσεάϊηρ 
»ν 9. ΑΞ. 1δς δυδ]. οὗ ἃ ποη-νεγραὶ ργεά., ΕἸῚΒὰ υ865 ὮΝ ἴῃ 22}}»425, 2 ΟὨΪΥ 
ἴα 43}, τνιῆεγε ἀεϑίγε ἔογ ἃ ναγίδιίίοη ἰῃ ἃ ραγα!εἰ πα πιδὺ δοοουηὶ ἕος ἴῃς 
ι.86 οὗ δε (8 ΕΠ) νεῦγ ἱπέγεαυδης ἔογπι ; ἔπε Ὠίδίογυς 80 υβ868 ὟΝ ἴω γ}2 
οἾ (-Ξ31}) 2915, θυξ ννἱ ἢ εαυδ!] ἔγεαυδηον 22) Ν ΟἿ 12 (Ξ 122) 204. Αἴἶετγ ραγίϊοἶεβ 
(οἶδεν ἴδ 1), 116 ΕΠ υ5ε8 ἢ δχοϊυϑίνεῖυ (2 ἢΝ 42100 (“αὶ7ο) 176. νι 1. 325, 
ὍΝ ΟΣ 225, ὅκ κὺγ 343), τὰς Ὠἱδίορυς υ8685 δοίῃ (ὍἼκ νκ κ᾽ 112, ὑκ Ὁ) γ1} 1.12 
ὍΝ 3 1318, Ὡκ ΟῚ τ δῦ, ὍΝ ἼΦΑ ΤΟ, ἀπὰ 535κ.}3 ἣκ οἱ", '3Κ ΟΣ χόϑ, Ὥκἢ 214 (2)). ἴὰ 

τιϊουϊατ, (δε οοηϊγαβὲ ἰ5 ἰἸηϊεγεβιηρ' δείνγεεη ΓΙ) ἫΝ Ὁ29 ὭΣ ὉΣ 165 δηὰ Ἢ 1 
κὸ 159 22. Τὸ βυπιυρ; νμεγεδβ ἴω ἴῃς Ὀἱαίορυς 354. 18 ἃ ἔγεαυεηί αἰΐϊες- 

πδίϊνε ἴο Ὅμ, ἴῃ ἘΠῚ Ὥκ ὀσσυγθ ΟἹΪΥ ἴῃ 4251, ἃ γεηϊπίβοθηςε οὗ 212, ἀπά ἰῃ 
430 ΜΒογε ὭΣ 18. ἃ ραγβ]εῖ ἴεγαι ἴο με ἴῃ 145. 

8 26. (3) 5 π||Παγῖγ ΕἸ πλαῖκαβ αἰ σε Εν 1655 τι58 οὗ οὐγίδὶπ 
ΤΆΓΟΥ ἔογπιβ οὗ ραγίίοἱθ5 ἀηὰ ργοποπηηδὶ 5 βῆχα. 

Νο ἀουθδὲ βϑνεΐδὶ οὗ ἴπ686 ἔογπ)β οσοιιγ ἴοο ἱηἔγθαι πεν ἴο 
δανα βθραγαίοϊυ πιιοῖ οὐ Δ. βἰβηϊβοδησθ. Βιῖ τῆς 5ρηϊδοδηοα. 

οὗ δα ψ βοῖθ στοὺρ ἰβ μαγαϊν ἴο Β6 οδηςο]εά Ὀγ ἴμ6 οοηβίάετγα- 

τίοης ψϑϊοῦ Βυ. δηὰ Ροββεῖῖ δανα Ὀγουρμὶ ἰογνναγά. Τπῃα 
ϑᾶραβ ΠΊΔΥῪ δ6 ἰαρυϊαίεα {808 ς 



85 206-27} ΟἈΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΕΚΥ͂ ΟΕ ΤΗῈ ΒΟΟΚ χὶν 

ΟΟΟυκΒΕΝΟΕΒ ΟΡ ἵν ΠΝ ΠΥ Ἢ ἈΕΞῚ οἐ ΟΤ. 

[ἃ (6᾽ γ' ηπ.)}ὀὀ  . . 2 13 25 
μι" ὃ Ρ . . ο 2 (γ5 205) | το (7εαἑαλ, Ρ. 467) 

Ἰὼ Ἰὰς τλν ἐξ ο 4" ο 
ὈΣ ς΄ ὦ ὁ ὁ : 3(4) 4(5) 
Ἔ .εεἌο»- ο 119 32 
1} . . . . οὔ 45 ο 

ὋΠῸΞ . Ὁ ᾿ ν 3 τό 13 
ὧὐλϑ(νἱπουξ ρτεῆχ). 2 8 ιτ 
Ὀδϑ ... ες ο 1ιο 45 
Ὁ Ὁ Ὁ .ὖῦϑᾷ.ς ο 8 4 

8 27. (4) ἴπ οεγίαϊη οϑβδὲβ Εἰ ὄχργεβϑβδεβ ἰάδθαβ σοπιπίοη ἴο 
Ηἰπιβεῖ ἀπά Εὶ ΌῪ ἀϊβέγεπέ ἰθγπιβ: δι. ΣῈ (ρ. 294), ὈῸΝ (εχοθρὶ 

ἰη Ε, οπἷν ἰπ ἴῃ6 ργουδὈΪΥ ἱπιεγροϊαιθα ν. 125) ἰπ [ἴδ οὐ ὉΠ 

(ρ. 3), 99 ἴῃ Ἰίδυ. οὗ Ὁ) (ρ. 250). Ορ. αἷβο 321 π., 331} ἢ., δπά 
με ΡΒ]. πη. οἡ ΠΡ 328, Ὅν 465 (οἴ. Ἂν 3115), ΚΡ 3413. 
Νοῖε δἷϑο {παὲ Ε αἰνγαγβ υ5ε5 δ ἴῃ ρῆγαβεβ οὗ [ῃ6 ἔγρα ὕὉ Ὁ 
(348:10.8.8δ.. ἴῃ 477 (Π6 ἴοχί 15 ᾿ΡγΟΌΔΟΪΥ οογγαρί), νἤθγααβ 

εἰβενθογε ἴῃ βυοῖ ρῆγαβεβ ΤΠ 15 δἰνγα 5 Ἔπιρίογοά (1111 1019 2216 

315}. 
1 ΤΒε οοουγτγεηοοϑ ἰη ]οὉ δὖὐὲε ἴῃ 6) γ1 (Ὁ τε) 89 οἶδ 197} 1616 1810 2. λοῦ 41 

485 413} 43} 265, Αἀά ρεγῆαρβ 31 ([, τη 9). Ορ. {πε ὁσσυγγαποαβ οὗ ὃν 
ἴα ἴῃς ροειῖοδὶ ραγὶβ οὔ ἴῃς θοοῖ: ΒΕ 48 12 (5), Ε 15. 1 (νὴ. Νοῖε 
ζαυσῖδεν ἴω Εὶ Ψ δηὰ ἧὃκ αἴνναγβ, δηὰ ἣν, ἐχοερὶ ἴῃ ἔουγ οϑβε8 (16}8 1810 χοῦ 4), 
οοςυς Ὀεῖοτε ἃ ἴοης 5.}}|40]ς (γ ἡ.): οΪΒ οαβεβ ἰῃ Εἰ δε δεΐογε ἰοπεῖθβ5 
5} Όῖε8 (333) 365). Ψ οὐουτβ Ε 21, Εὶ 2 (32) 3435 ΠῺ Ὁ); ὑκ Ε 22, Ε 5. 

3.4 κ3δ 1.13 20}, 

8 (οἦ) τ6 5 5 το] χη5, 15. (2519) 423 4415} 6. ττ, 
46} ἸοἾυμ ,.8 149 105 28Ρ 11} 8,6 4017 4115, 
8ΎΠετγε σουϊά Ὅς οὔς οσοσυγγεηος ἴῃ Ε,, 1 ἰπ 433 νὰ γεδά ὈΠῸ Βὺ, 
4 2)}8 051 180 405, 
τ 616 8 ο. 38 118 1233 1.412 1 533. 89 16}6 1817 λο( δὲ 284 40 417|3}8. 38. 30, 

5 8.1 2410 γο" 31:39 185 206 41|8 425 33) 34’. 
9.41 6} 5,3} 1.9 227. 19. 416. 11 201 ,γο(ἡ͵ Ααϊπδὶ ἴπε86 ἴδῃ ὁσουγγεποθβ οὗ 

Ἰν ἴδετε δγὲ ἰὼ Εἰ 1, ἰῃ Εὶ 4 οα8ε5 οἵ Ὀπ: Μαπάείκεγη, Οσριρορα, Αὔέγιον, 
811: ἔ. 

9 ΤΏτες (203 22" 273: ορ. 4150 183 (ζ : βεεὲ πη. οχ ἴπε ρβββαρε5), ᾿ (Ὡς 
ἰεχέ ἰβ οογγεοῖ ξε ὃν (νβίο ὀσουγϑ ἰη Ε' 4, ἰπ Εὶ 20 {{π|65): ἔνε τἰπιε8 (6'5 217 
2055 2933) -- ὃν (ννίο οοσυτβ οηςα ἴῃ Ε, ἐνῖοε ἰπ Ἐ). ϑιδεϊβειςβ δαβθά ου 
Μαπάεϊκεγη, Οὐπρογά. Μπέπον, 528, 529ς. Νοίε αἷβο 0:85, 273, 6- Κ, οἱζ 



χὶνὶ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [8 28. 

8 28. (5) ἴπ σοπιπιοῦ ψῇ ΒΕ, Ε οοπίαϊηβ 8 πυπδοῦ οὗ 

Ατδπιδίβπι5 ; 1 δυΐ, ἱποΟυΡῊ [815 ἔδαίιγε δα5 Ὀθοη οα ἴδε οὔς 

παπὰ Ἔχαρρεγαῖδά, οἡ ἴπα οἵδεγ πιηἰπλΖεά, ἰὰ Εὶ ἴῃ Αγδπιαὶς 

εἰεπιθηῖ 15 βοπηεννηδὶ ποῦς ργοπιπεηῖ. ϑίηοα ἴῃ ἀδίδὶ! ποτα 

15 πιυοἢ παῖ ἰ5 ὀρθὴ ἰπ ναγυίηρ ἀσρτθαβ ἴο υἱποεγίαἰπῖγ, Ἔχδοῖ 

βίδεβεοβ σαπηοῖ πϑεί ν Ὀ6 ργοβθηϊθά ; Ὀαυϊ οὗ 32 Δειαπιδῖβπιβ 

νὨο ΚαυϊΖζβδοῦ (2 ὲ6 4 γανιξδνεδνι ἐρε αὐέθρε Τεσίανπορ, Ὁ. το1) 

οἰαίπιβ ἴῃ 109, 5 ἀγὰὲ οοπηπίοη ἴο Εὶ δηὰ ΚΕ, 8 ρεου αν ἴο Ε, 1 

Ρεουϊαν ἴο ΚΕ, τυνδεγεαβ ἴπς γαϊίο οὗ Εὶ ἴο Καὶ (1 : 6) ννοιϊά ᾿Ἰεδὰ 
ι.5 ἴο Ἔχρεοῖ θὺ ἄγος ρου] δῦ ο Ε. [πον ρίνε ἴῃς Αγαπηαὶ5πὶ5 

οἰαϊπιεά 85 οεγίδίη ΌΓῪ Καιίζϑοῦῃ νἱτὰ [Π6 ραββϑαρεὲβ υὑπάεγ 

ψ μοῦ τδ6 νος ἀγὸ ἀϊβουββαά ἰπ ἴῃς ΡὨ]οἱορίοαὶ ποίεβ, ἀπά 

πε δάά 4 ἔενν ἔγοπι Και ζΖβοδ᾽ 5 [ἰδὲ οὗ υὑποογίδίη Αγαπλδῖϑπιβ οὐ 
εἴβεννβεσε. Μοϑὶ οὔ ἴδε ψογάβ ἴῃ αυδϑίίοη ὁσοὺγ Ὀαΐ οποα ἴῃ 

]00; οὔ δοβὲ παῖ οοουγ πιοῦὰ ἔγεαυθηῖν 1 ρῥίδος ἴῃ 6 Ὡυπιροῦ 

οὗἉ οσουγγεηοαβ δῇογ (πε ψογά, 1 ργεῆχ ἃ 2 ἴο οογίδϊπ νογάβ 

ορδη ἴο ἄουδὲ τεχίυ δ! οἵ 85 ἴο {πεῖν δοίιιδ] Αγδηιαὶς ομαγδοίεγ, 

δηά γίνε τείδγεποεβ ἰο Νόϊαάδϊκε᾽ 5 ογἰ ᾿οἰβαὶ ἰπ ἢ8. ᾿ηροτγίδης 
τενίον οἵ Καυίΐϊζεοῃ (ΖΟΜΟ ἱνὶϊ. 412-420: οἰϊοά Ὀεΐονν 45 Ν 

στ (ἢ6 υπιρετ οὗ ἴπ6 Ρ8ΡἘ8). 
Οοπηπιοη ἴο Ε ἀπά Εὶ ἅγὲ ηὸν (Ρίεὶ ἐο ἐσαοῖ, 155 335 3511: 

Ο Αἱ ἐο ἰσαγρη, Ῥτ. δδδδ'ὶ: ἴῃ 6 -- Ηοδ. Ἴ09), τῃπ (Ε 1, Ε' 4) 
151,2 δυο" (Ε΄ 1ν Ε 1) 85, προ" (ΕΚ 20, Ε 14) 4) ν2 Ὁ, τὰ 
(Ε 2-Ἐπτ,Ε 1) 87. 

Ῥεουϊατ ἴο Εὶ ἀγὲ γῆπις 1311,2} γι, ἐ" ΠῚ 35, ΤῸ οἶδ, ἢ ὅΒ0 (2)" 

10 ὴ {πὰ Αγαπιαίβϑηιβ ἰπ ]οὉ, ορ. ἰῃ δ ἰίοη ἴἰο {με τννογκ5 οἰϊεά αϑονε 
δηά ἴποβε οἵὗὁἩ Βυ. ἀπά Ῥοββεῖὶ οἰϊεά ἴῃ 8 23 ἢ., Βεγηβίείη, “Ιηπα]ϊ, Ζννεςῖ ἃ. 
ξεκεηνἌτκε Βεβομδβεημεῖϊ ἀε5 Β. ΗΙοΡ,᾽ ἰπ Κεἰ] ἃ. Τ ζβοίγηεγ᾽ 4 παλολέενη 
(1813), . 3» ΡΡ. 49-79; Οδε. 7οὸ ανπα' δοίονιον, 293-295, ἰῇ πιδην τεβρεοῖβ 

φοράϊβοά ἴῃ Εὲ 2486. 
3 ("ς. (Σὲ. 2487) οὐν5 15} δηά 13}7, (δ υ8 Ἰεανίηρ ἰῃς τοοῖ πΠ οοηῆηεά 

ἴο Ε. 
8 Ν. 413 οἰαίπι5 ὑνΌ, πϑὉ 88. “ες δι Πεδυ  βοΒ." [Ιἡ 70Ὁ π'Ὸ 5 ἃ βυποηγτθ: 

οἵ ὩἸ δηά Ὅκ: ἰξ ἰ5 γεϊδείνεϊυ πιοσγε ἔγεχυθηῖ ἴῃ Ε (πὐΌ, 14; Ὅκ, 4; Ὅτ 4: 
Ε πο, 2ο; Ὅκ, 6; "21, 12). Εογ ἴδε Ατγαπιδιζίαρ ρί. (ρυὶ βες Ν. 413, π. 2) 
γῦρ, Ἑ Βιαβ ἃ ργείεγεπος, υδίηρ ἰξ 7 {ἰπ|68 δραίηβι Ὁ Ὁ 3 {ἰπ|6β8; Ἐ 790 6, 
ΟὋ 7 {ἰπιεβ. 

4 Καυΐζβοι οἷαὶπιβ 6 οοουγγεπος8--οἶ" 1214 2418 405; Ὀυϊ 5εε 9}2 η., 
σθεγε Ὀγ. δάηνδ αἱ πιοδί 9"3 4033: ορ. Ν. 416. 

ΒΝ, 415. 



88 28-29.} ΟΒΙΟΙΝ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΕΑΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ χινὶϊ 

13", ἽΡ', φίογίοιις 4138, ἢ3 (2) 305, [839 (2) 552, ὉΡ γπῦ, ἐλογεγονα 
4οἷ,, ἢ Ἴ)0' 2425, ΓΠ),} 20 ἀοοσεμα 2118 (1715), "Ὁ 305, ῥὴ» 217, 

ῬΤΑΠΦῚ 125, δ: (2) 219, ΣΡ," ταν 3833, ἽπΟ 1619, ὃ ὩΣ 4οῖ5, 

ΡΠ 14, 
Ῥεουΐαγ ἴο Ε ἂἴὲ ἢ ἽΠ2 34" ἢπ' 322, ἼΣ9 365, ἼΣΡΟ 3455, 

3}. (Ξ 33.) 375, γυνὴ (ΞΞ Υγ0) 3453, ἐ (2) 3655, ΠῚ 375. 
Οἰδπες ψογάβς νοῦ βμοιαὰ α5ο ργοραῦῖν Ὀ6 οοπδίἀογοά 

Ατγαπιβίβπηβ ἄγὰ ἢϑϑὲ 237, "ῸΡ 1316 24} (““ ργοθδῦϊυ Αγαπιαῖο," Ν. 

417), ἀπά πϑπὸν 1989 (Ν. 417}.--ἶ, δ. οὔ τνογά οἱ ἴῃ Ε, ἔννο ΟἿ] 
ἴπ Ε. 2ΡῚῪ ἴῃ 1233, 16 1 πιεδηὶ τούσδ: ζίπ (Βε.; Νεβίο, ΖΑ͂ ΤῊ 

χχ. 172; δε. Σὲ. 2487), ννου]ὰ αἰ5σὸ Ὀ6 ἂπ Αγαπιαίβι, θυΐ 

ὈΝῸ γὅ, οἰϊεά Ὀν ΚαυϊΖζϑοῖ ἴῃ δὶ5 ἀοιδιξι! Ἔχαπιρῖθβ, τᾶν Ὀ6 
αἰξγεργάδά. 

8 20. (6) Α5 ἱπιροτίαπι 85 τμ6 ἀδίδὶῖβ ννίο. σδη Ὀα βεδείβιϊ- 
ΟΔΠΥ ργεβεηϊεά 5 [6 ρϑπεγαὶ ἱπιργεβϑίοη οὗ ἴῇε δίγίε. ““Τῆῃα 

σένἼο οἵ ἘΠΗῸ.. 15 ῥγοϊῖχ, Ϊαθουγεά ἀπά βοιιενῃαῖ ἰδυϊοϊοροιβ 

(325 “4.100. 170)... [ῃ6. ρονγεῦ δηὰ ὈΥΠἝδηοΥ ννΠῖοΒ ἀσα 50 οοη- 
ϑρίουουβ ἴῃ ἴῃ6 ροθπὶ ΡῬΈΠΕΓΑΙΥ ἀγα βϑῃβὶ ΟΪνῪ πιβϑίηρ. Τῇα 

τεδάδγ, 85 Ὧδε ρᾶᾷ5565 ἔγοπι ἴοῦ δηά ἢϊβ ἴῃγεε ἔγίε πᾶς ἴο ΕἸΊῃα, 

5 σοηϑοΐοιβ δῖ οποα ἴπαὶ δε ἢδ5 Ὀδίογα ἤϊΐπὶ ἴπ6 ψοσῖκ οὗ ἃ 

νυτϊεγ, οἱ ἱπάθεα ἀδνοϊά οὗἉ ᾿Ἰζεγαγγ 51.1}}, ὈὰΕ οαγίδίηϊγ ἱηξεγίου 
ἴῃ 1Πτεγασυ δηᾶ ροείοαὶ σεπίυβ ἴο ἴπ6 δυΐπον οὗ ἴδε τεβί οἵ 88 

Ὀοοῖκ. Τῆε Ιαηρίιαρσε ἰ5 οἴζδη ἰηνοϊνεά δηά ἴπε ᾿δουρδι κεέγαιπεα " 

(Ὁσ. ΖΟΤ᾽ 429). ὙνΙ {π|5 νίενν Βυ., ΨψΒο ἰπ μὶβ Θεοίγῶρε 
οθεγεά τς πιοβὲ εἰαρογαῖα ἀδέδεποα οὗ με ἰάδπεν οὗὨ βίγ]ε ἰπ 
οο. 32-27 δηὰ ἴπεὲ τεϑί οἵ τῆς Ῥοοΐκ, ἢονν ῥγδοί σα! σοηοιγβ 

(Οοπιηι. χίχ." χχν]].): δὰξ Πα δἰγιθυΐεβ (815 ἀϊνεγϑὶ ἐν οὗ βίγ]α 
εἴη τῆς βεσιίοη 85 ἃ ψῃοΐε ἴο [Πδ ἱπιεγροϊδίϊοη οὗ βοπιθ 230 νεῦβες 
(3:2.5. 1-|. 16.117 4.24. 150. 88.3.19. 106. 25:38, 300. γχκὦ 4618. 14, 17, 35, 36, 59, 80 

47:5. 16. 16) Δηά πιο οοττυρίίοη οὗ ἴπε ἰεχί. δϑδοπια οὗ ἴδ6 
Βαυβῆποββ δηὰ οὔρβουγυ 15 οθγίδίην ἄὰς ἴο οοτγγιρίίοη (566 οα 

4241 4430. 9. δὲ 3633), ἀπά 5οπιῈὲ ἱπίεγροϊδιίου ἴθεγα πᾶν αν 

ἘΝ. 414. Ξ3Ν. 414 ““Κδηὴη δ περ γᾶϊβος βεΐη" 
5Ν. 413--εγῃδρβ ἃ ροοῦ ερτενν ϑυποηγπι οὗὨ Κ΄. 

4Ν. 4127. : Ἰγβαϊτίοπαὶ Αγαπιδίς φηνριοίμαζέον Χ} ποῖ πεοθββα εν οογγεοῖ,.Ὁ 
δΝ. 415 ροϊηΐβ ουὖἱ {παῖ ἴῃς πιεβηίηρ τεαυϊγεά ἰπ 32") ἀοεβ ποῖ ὀσοὺγ ἰῇ 

Αγαπιδίο. Ν 
5 [πῃ δααϊιίοη ἴο ἴδε πὶ οὐ 37} ορ. Ἐοιμεβίιεϊη ἰη ΖΦ ΜῸ ἰνὶϊ. 82. 

- 
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Ὀδδη (6.9.γν ΡεγμΆρ5 ἰη 3475 3655. 39-80) Πογα, 85 οἴβενβογο ἰπ ἴῃ 8 

Ῥοοῖκ ; δυϊΐ ἰξ 5 ἴῃ ρἜπογαὶ ἱπιργοραῦῖε τπαὶ {πε56 ομαρίοτβ ἤανα 
Ὀεδη 7πογὲὸ εχιθηβίνευ ἱπίεγροϊδιε πδη (πε τγεϑί, ἀπά ἴῃ ρϑγ- 

τίου αγ ἰμογα 15 πὸ δυβιοίεπι γθάβδοη ἔογ τεργάϊηρ᾽ 845 ἰηΐεγ- 
Ῥοϊαϊίοπβ πιοβῖ οὔ ἴῃ ραϑβαρξϑδ οπιηοα Ὁγ Βυ. Ὑῆε δϑβυπιρίίοη 

αραΐη, δαὶ πα οπιϊπβίοης οὐ (ἢ γαργεβεης δάαϊείουβ ἴο τῃ6 

οτἱρίπδὶ ἰοχῖ, 15. ἃ5 ργεοδγίοιιβ πεῦβ 85 δἰβεννῆεγδα (βεε ὃ 50). Α 
᾿αἰθεγεπε ἐπθοῦν οἵ αἰϊναγϑιν οὐὗἁὨ δυϊμογβῆὶρ ψἱτπίη 342-27 15 

Ρυϊ ἔογιναγά ὈγῪ Νίομοϊβ, ννο αἰβειπριυθηεβ 3211.15. 42. 45.16.16 
(ρίαοβά Ῥεΐννεδεη 3457 δηὰ 88) δ5 ἰῆε ψογάβ οὗ ἃ “"βεοοηά νυἶβα 

πιδῃ " λάάτγεββεά ποῖ δἱ 41] ἰο ἴον (3415 ἰ5 οπιϊἰε, δὴ νἑτῃ 

(ἃ 3455... θὺΐϊ τπγοιυρποις τὸ ἐδ νῖβε; 6 βίγ]ε οὔ Ῥοίῃ 

ΔυΐΠοΥβ ἴῃ 22--27 15 Πε]ὰ ἴο αἰ δι ἔγοηι ἰδὲ οὗ (δε γεβϑί οὗ ἴδ 
Ὀοοῖκ. 

Τῆο ναγΐουβ γεδβοηβ δίγοδαυ ρίνϑ, ἱπάδβρεπά θην οὗ οοη- 
βἰἀεγδίίοηβ δά ἀυοεά ἰῃ ὶ 32 Ηϊ., Βυβῆοε ἴο βῇον ἱμαῖ σοὺ. 32-37 

τ ἴδε τυογῖς οὗ δηοΐμεγ ψυῖογ ἴδῃ [Πα δυῖδος οὗ [6 Ῥοοΐ. 
8 30. (ο) σα. 48--425, [Π6 Θρββθοῆᾷ(εϑβ) οὗ Υδῃνεδ. 
ὙΤΠ6 ΟὨΪΥ στουπά ἔοσ αυεβιϊοηΐηρ [ἢ 5 βεοίΐοῃ 4ἃ5 ἃ ψδοῖα 

1165 ἰῃ ἴδε παίιγα οὐ πε οοηΐεηῖβ νος βᾶνα ἀρρεαγοά ἴο βοπα 
ἱποαρϑθῖα οὗ τεοοποϊ]αιίου υὐἱῖ τἢς οἰαηάροϊηξ οὗ 6 διΐποῦ 

οὗ ἐδ ὈὨϊαίορσιιθ. Τὶ Ψ1] θὲ ἀϊδοιββθά Ὀεῖονν (88 48--20). 
Αραγί ἔγοπι [158 Ἔνεγυτίηρ 15 ἰῃ ἔανουν οὗ ἐπ πταΐη ραγί οὗ [π 8 

βαοϊίίοῃ μανίπρ' ἰογπιεά ρατγὶ οὗ ἴῃς οτρίπαὶ νοῦ. ΤΈα βρεθοῆεβ 

οὗ ΕἸ πᾶν Ὅς τεπιονεά νἱποις οδυπίηρ ἃ ἴγοπιοῦ ἴο ἴΠ6 

βἰγαοίυτε οὗἩἨ 186 Ὀοοῖς; υϊ νἱϊπουΐ βοπὶθ βρεϑοῆ οὔ Ὑδῆνθῃ 

{πὸ δεγυσξζυτγα [4115 ἴο ρίεοαβ. ὍὙῆα Ὀοοῖς 845 ἃ βηϊΞῃεά 5ἰγυςΐζυγα 

οδη πανογ πᾶνε οἰοβεὰ ᾿ἱτἢ ὁ. 41 (οὐ 27); ἃ βρεεοῇ οὗ Υδῆνεβ 

ἰ5 ἴπ6 παίιγαὶ, ἱῦ ποὲ ἴπ6 πδοδϑϑαγυ βεαιϑὶ ἴο 700᾽5 οἱοβίηρ' 
ΒΟΙΠΟΘΌΥ ; ἀπά 8 βρεϑοῦ οὔ Υδδνθῃ 158 οογίδιγ ργεδιυρροβθά 

ἴῃ 16 ορεπίηρ ψογάβ οὗ {δὲ Ερίϊοριιο (427). Τδυβ ἔπεγα ἃγθ 

τῆτες αἰτεγηδεναβ: (1) [6 βρεθοῦ 15 διιςμθητῖο ; (2) πε οτρίπαὶ 
δυῖπον ἰεξι Πἰς τνοσῖκ πη βηϊδῃεά, ἀπά ἃ βιιδεεαυδηΐ νυτϊον δά θά 

της βρεϑοῦ οὗ Ὑδῆνεῃ ; (3) [86 ργεβθηΐ 885 Ῥδδθη βυδϑετυϊοα 

ἔογ ἃ βρεοοῖ ἰπ {δε οτἱρίηδὶ ννοσκ. [Ιἡ εἰἴδογ οὗ ἴπ6 ἰδαϑῖ ἔννο 
αἰϊεγπαῖϊνεβ ψὲ πιρῃξ ὄχρεοῖ ἀϊβεγεποα οἵ βίγῖε; δυΐ βυοῖ 
αἰδεγθποα, 1ζ 1 σαη Ὀ6 ἀεϊεοϊεα αἵ 411], ἀοεβ ποῖ ὀχίεπά θεγοηὰ 
405-415 Ος. 2488. δὲ ἰεᾶβὲ ἀγεὲ ὈῪ ρεπεγαὶ οοηβθηΐ ὑπΠ- 
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βυγραββαῦ ἴοσ ροβίϊοδὶ ροννεσ.Ό Οὐ ἰπ6 ψδοῖς, ἴπ6π, 48. 29 

τορεῖμεσ ψἸἢ 405 ὅ δπὰ 423-56 ἀρροᾶῖ ἴἰο 6 ἱπίερταί ἴο ἔπε Ὀοοΐκ, 

Ὁυϊ 405-421} ἔογ τεδβοῦβ βρίνε ἴῃ [ἢ σοπιπηθηΐδιυ (ρρ. 348 ἔ., 

451 1.) ἀγα ργοῦδθὶγ ἰδΐεν δα ἀϊτίοηβ. 

8.31. Τῆς οοποϊυβίομβ οἡ ἴδε πγαΐπ αιιεβΐοηβ πον τεδοδεά, 

Δηὰ ἴποβε οὐ πιῖποσ ἀδί115 ἱπαϊοαϊεά ἰπ ἴΠ6 σοπιπιεπίδγυ, ΠΊΔΥ 

Ῥε ἰδθυϊαίεά 50 45 ἴο ἱπάϊοαϊε δε ογἱρίπδὶ βίγυσΐαγε οὗ [Π6 

Ῥοοῖ δηά δάαϊτίοηβ τνδίοἢ δἵ νατγίοιιβ {1π|65 1ΐ ΠΊδῪ πᾶνα γαοεῖνοά, 

Τῆς ραβϑᾶρεβ αὐϑεηΐ ἔγοτι (ἴ, τεργεβεπίίηρ (1 ἰδ πιαὶη) ἃ 

Ξυρδδαιδηΐῖ γεν δίίοη οὗ ἴμε Ὀοοῖς (ὃ 48 ἴ.), ἄγε αἷβο ρίνε: 

85 Οπβϑίουβ ἔγτοπι (ἃ αἀγ γεοϊοηθα 11πὲ85 δρβϑηΐ ἔγοπι 33 (ἢ 

841 ἃ ἄοζεῃ εἽχοεριϊοηβ), ος (ἴω 495-408) αϑίογιβκεά ἴῃ 5Ξ,, δπὰ 
αἶβο 1η}6 λοῦ (5Ξεε 8 49). 

ΤΗΕ, ΟΒΙΟΘΙΝΑΙ, ΒΤΆΌΟΤΟΒΕ ΑΝῺῸ ΒΌΒΒΕΟΕΝΤ 
ΜΟΘΙΕΙΟΑΤΙΟΝΒ ΟΕ 9008 

ΑΡΌΌΙΤΙΟΝΒ ΡΕΟΒ- 
ΟπΊΟΙΝΑΣ, ἘΨΕΜΕΝΤΘ. |ΒΙΕ ΟΚ ΡΟΒΒΙΒΙΕ. ΟΜΙΒΒΙΟΝΒ ΙΝ (. 

τ. Ῥτγοΐοψιυε, 1. 2 
2. 1005 50] οαυν, 3 
4. Ὀϊδίορις Ὀεΐνεεη Βα 

- ἔτεπᾶβ δπὰ 00 
Εἰγϑι 

70}, 9. το 

Θορδας, αὶ ᾽» 
]οῦ, 12-1:4 » 

ϑεοοπα ογοῖε οὗ 
5ρεθοῆε5 

ΕἸΐρπδΖ, 5 Ὄχοερί ἢ ̓ 
70, τό. 17 "» 

ΒιΙΔαά, 18 

7οῦ, 19 
δδτ, 20 

]οῦ, δι 

[Επυπιεγαϊίοη οὗ νν. ὈῪ 
ϑινεῖε; ᾿Βοτε (μδὲ οὗ 
{πὸ ἱγαηϑίαιίοη αἰ βῖετβ 
ἔγοιπι {Πϊ5, ἰὶ 15 δὐάεά 
ἴω Ὀγδοκεῖβ.) 

ἔχ 
γιὰ 

4105 (}): το Ὁ ϑνν. 
οί -Ξ- τοῦ 359). 

ταν, 

1.19. 3δ0, 47, 
τ 3». 80. 9 ΤὉβ-ἢ 38 (11}» 
᾿ 13. 18. 
τϑνῦ. 10, 5 (δας 1ϑο Ας τα λδο 88) 

19. 170, 
τοῦ. 50, 
“οῖ- δ. 1.18. 1έρ, φ900. 8:6. 38ὲ. 380. 
2118. 190. 31. 33. 28:85. 
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Τῆς Οπιαιναι, ϑταύυστυπκ ΔΝῸ ϑύββεουξ ΝῚ ΜΟΡΙΡΊΟΑΤΙΟΝΒ 

ΟΕ Δοβ---οοπέϊπμεα 

ΑΘΌΙΤΙΟΝΒ ΡΕΟΒ- 
ΑΒΙΕ ΟΝ ΡΟΒΒΙΒΙΕ. 

ΟΜΊ5ΒΙΟΝΒΊΙΝ . ΟπΙΟΙ͂ΝΑΙ, ΕἸΈΜΕΝΤΒ. 

3. Ὀϊδιορυε θείννεεῃ {πε 
{τεράθ δπά ὅοῦ 

Τοϊτὰ ογοῖε οἵ 
8 69 ᾿ 

ΕἸῖρθδζ, 22 εχοερί 2:ιἶν Ν᾿ εξ! ἘΣ 2. παν Ὡ Ζὰ 

7οῦ, 23. 24 235 " δπὰ ἢ ραγίβ 2. ; δὺς 
» ᾽» 24 (. 206). μὐηὶ ϑνν., 0Ρ. 4153)" 

ΒΙΔΔά, 25 (4: 26) δέ λώον, 
710», 2755 5 5 
Θορμαγ ἢ, 27710.25.35 4η}9. 321-35. 

28 Ῥοεωι οὐ ΝἸϑάοι 2 Κα δ:9.. 16:19, 1}. 53:5. Μὺ- 
μ᾿ 

᾿ Π :1ο- 29.0Ὁ- 11 (Ἴθα.» ; 10. -- 

ἀν  κροαῖς βρβῸ 116) κί :- τὰν Ω 
4035 3. 3. ὦ Οἵ, ὅν. λυ 18ι. θὲ. 

180. ᾿οὺ, “1, 
114 18. 3:». 3.6. 2...ὄ 55. 

42-37 ΕἘΠπ8υ 42. δ. 11} (10). 13, 16. αὶ (11. 
ἅν 190. 300, 38,39. δι δι, 

445: δ. 1. 11}. 180. 286. 2συ. 

φρο τον. 13... 18, 14. “1 
θα. Το. ὁ. δῦ, ἴὸ ΤΏ Ξ- 160. 11. 
4 5ν. δ τα. τὸ. Ὧν, χα 
1. 306. 3. 370. 38ε. 30-88᾽ 

47. 8- Φ. τὸς τοα. 116 τῖθο, Ἷ. 18. 
310 (, 

1. “ο Ἱ 81..82 χ0}5. 80:4. 65. 8, 
4. Υδῆν εἶ 43)-4ο" ἐχοερί Ξ9ι  μμδο ΠΌΜΑ ΡΝ ς 

1 (25}Ὁ. 19 (20). 321 ὅδγι, 
"5.23. 30. ἅ. δ. 6 8 (ἢ. 1 (16. 8 (Ἴ, 14 (8). 

70Ρ, 4055 .42 41 ασν, τὸ μόμ. τ βαιν, 

5. Ἐρίίοξυο, 427} 4234:16...5͵ 

Ψ. ΤῊΕ ΡΌΚΡΟΒΕ ΑΝῸ ΜΕΤΗ͂ΟΡ ΟΕ ΤῊῈ ἵΝΆΙΤΕΒ. 

8.32. 1 νὰ ὅτ τἰρβς ἴπ οοποίιάϊπρ' τμαΐ 8 βἰπρῖβ υυτίξεγ ἴβ 

ταβροηβίδία ἔογ {π6 Ρτοίοριε, {π6 ΒΡΘΘοΠ65 οὗ ]οῦ, οὗ δἰ5 ἴῆγεε 

ἔτϊεπάς δπά οἵ Υδινεῖ (αρατέ ἔγοπι [ἢ Ραββαρββ ἰηάϊοαῖεά ἴῃ 

τε ργθοβάϊηρ' ἰϑ]ε 45 ροβϑβίδ]ς δἀάϊεϊοηβ), δῃηά {πὸ ΕρΠορυθ, 

δαὶ ψὰβ ἴπ6 ραγροβε οἵ {8 νυυϊϊεγ, ἀπά ψῃδῖ ἀγὸ ἴῃ ἀϊ8- 

εἰποῖῖνα ξεδΐυγες οἵ πἰβ Ἰμβουρῆϊ δηὰ ουοοῖς οἡ [16 ψ ῃΐοἢ ἢ ς 

τονϑδῖὶβ ἴῃ 815 νογκ ἢ 
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τ νουϊά πο ἀοιδὲ 6 45 ἱπαδδβαιδίε 4 ἀεβογίρίίοη οὗ [0Ὁ, 85, 

ον εχαπιρῖς, οὔ δαγαζίδα Ζοςί, ἴο “411 ἰἰ πηεγεῖν ἃ ἀϊάδοϊὶς ροεαι; 

ἴξ ννου]ά θὲ ἐνεη ἔωγίποσ ἔγοπι πα ἔγυτῃ ἴο τεργά ἰδ 85 ἃ ρυγεῖν 

᾿ οδήεσεινε ἀγαπιαῖίς ροεπὶ ἱπ νον {πε δυῖπον πιαϊμϊαίηβ ἀῃ 

ἰηϊεγεβίεα Ὀυϊ αυἱῖε ἱπιραγίῖαὶ δἰἰυΔ46 ἰονναγάβ ἴῃς νᾶτγίουβ 

οδαγδοίογα νοῦ ἀγα ἰπιγοάμοδά αηά δε ναγίουβ ροίηϊβ οὗ νίενν 

ΨΏΙΟΣ ἀτε Ἴχργοϑβεα ὈΥ ἴπεπι. Οη ἴπε οἴμεῦ παπα, [6 διιΐποῦ 

Ὀνίου 5. ΓαΠΡῈ5 ἢ ΠΊ561 ἢ Ὑδῆννεἢ ἱπ ἀρρτγονίηρ 7οὉ 85 

δραϊηβίὶ ἢἰ5 ἔπαπάβ ; 85 ραβϑίοπαίεϊυ ἃ5 [οὉ 6 γαὐεςῖβ ἴῃ ἱπίεγ- 

Ῥτεϊαδίίοη οὗ 11π πιαϊη δηθὰ Ὁγ ἴπ6 ἔγίεπάβ, δηὰ δ5 ἀεοϊβί νεῖν 85 

Υ δεῖ τΠ6 εϑεϊπιαῖα οὗ Βιιπδη σδαγαοΐεγ (50 οἱοβεῖν αϑϑοοίαϊεά 

στ τῆς ἔτίεπάϑ᾽ οὐἝ]Ἱοοῖκ οἡ 116} {παῖ ἰ5 οἴεγεά ὃν [πε ϑαΐδη. Τῇα 
υυτεσ᾽5 ρυγροβα 18 πανεγ 50 ἀἰγεοιῦ! Υ ἰογηγυαιϊεα 45 ΜΙΠ1οπ᾽5---ἰο 

αϑϑεγὶ Εἴεγηδὶ Ῥγονίάεηςς 
Απὰ 3υβεν τς ννῶγβ οὗ αοά ἴο πιε ; 

ποῦ ἰβ ἴξ οοεχίεηϑίνε Ὡ 1; Ὀυῖ 1 5 αἰκίη, ἀπά ποῖ σϑδ]υ 
οοποραῖεά, δηά ἴῃς ἀϊεγεποεβ οὗ ορίπίοη νοῦ ανα ργαναιθά 

ὙΠ τεραγὰ ἴὸ τῆ ρυγροβα οὗ ἴῃ ὕοοϊ αν θδεπ ἅιιθ ἴο 
βϑοκίηρ ἔγοπι ἴῃς δυΐμποῦ τηογὰ ἴδῃ δα ννὰ8 δ0!6 οἵ ἱπίδπδά ἴο 

οἴεγ. Ηδ δαά πο οἰδαγ-ουΐ {πο ορΎ, {|Κὸ ΜΙ Οη᾽ 5, ΘΒ] ηρ᾿ μἰπὶ 

ἴο 58 ΨΥ Οοά δοῖδά 85 Ηε ἀϊὰ δηά ἴδυβ ροβι νεῖν ἴο 7051} 

ΗΙ5 νᾶγβ8; Ὀαυϊ [Ὠγουρὴ ραΐῃ ἀπά {ταὶ πα μδά ἀϊβοονεσεά ἴῃ 
ἢῖ5 οννῆ δχρεογίεηοε ἴπαῖ Οοά ἀϊά ποῖ ἀραπάοη ἴδε βιιβαγεγ, ἀπά 

τθογείοσγα 6 νγὰβ δ ]8 ἴο δββϑεγί {πὶ αοά αἰά ποῖ βεπά Ξυδεγηρβ 
ΟἹ ΠΊΘΏ ΠΊΕΓΕΙΥ ἔογ {πε γεβοηβ σΟΠΙΠΊΟΠΪΥ ἀϑϑὶρηθά, ἀπά παῖ ἰΐ 

ν᾽ 85 ποῖ πϑο}ββαγν ΟΥ ἀἰνναγβ ἴγια {παἴ 45 4πη ἰπάϊν ἀπ] κυ ετεά 

80 δὲ διά 5ἰπηεά; δηπά ἴδιυ5, 1 πα σουὰ ποῖ ροβί νεῖν 0511 

αοά, δε οοιι]ά αἱ ἰεαϑι νἱπάϊοαῖα Ηἰπὶ ἂρ αἰπβί ἴῃ 6 ννὰγϑ5 δἱιγὶ δυιϊεὰ 

ἴο Ηἰπι ὃγ τῃε ουττεηΐ ορἰπίοη οὗἉ ᾿ΐ5. εἶπιε, γαργεβεηϊθὰ ἴῃ ἐμ 
Ῥοεπὶ ὉΥ ἴῃ ἔγίαπάβ. ὙΠοῖα ννὰ5 αἷδο δποίμεν δά ἴο ἢἰβ 
ἐχρεΐξηοε: ἢ παὰ αἀϊδοονετεά ποῖ οὐἱν παῖ αοά ἀϊά ποῖ 

δϑαπάοη {πε βυΐϊεγεγ, θυ αἷβο δαὶ βυβεγίηρ ἀπά 1οβ5 ἢδὰ ποῖ 

ἀειδοποά πἰπὶ ἔγοπι αοά, παῖ 1ξ τννὰ5 ροβϑίθ]α ἴἰο βεσνα δηὰ ἴονβ 

Ε(οά πο ἔος δε οιϊϊνναγά {πηρ5 Ηε ρᾶνε, δυΐ ἕο ναὶ Ηδ νναὰβ5 

ἴῃ Ηἰπιβεῖζ, Ὑῆς ὈοοΪκ αἰπὶβ ποῖ δῖ βοϊνίπρ' ἴῃ δητῖγα ργοῦ 6 πὶ 
οἵ βιιδβετίηρ, δυΐ αἵ νἱπαϊοδιίηρ αοά δηά πε ἰδῖεπεὲ ψνογίῃ οἵ 

Βυπιᾶπη παΐαγε δρἰηβὶ οεγίδίη οοποϊ υϑίοπβ ἄγαννη ἔγοπι ἃ ραγίϊαὶ 
οὐβεγνδίίοη οὗ 11ξ6. 
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8.23. Τίιε Ῥοοῖς ορεὴβ τ πα ργεβεηϊδίίοη οὗ ἃ ρογίδοϊ 

οἰαγδοῖογ: [οὐ ἰ5 580 ἀδβδογ θεά ἴῃ {πε ἔγϑε νογάβ οὗ {πε παγγαῖϊνα 
(11), ἀπά τμ6 γα οὗ ἴῃ ἀεβογιριίοη ἰ5 ἐπάογβεά γ Ὑδῆννθῃ 
(18. 28); τῃς Κιπά οὗ 1{{α ἀπά οπαγασίεγ ἴπι5 ἀδβογί θεά ἴῃ σεηογαῖ 

ἴα ΓΠῚ5 ἰ5 ἱπαϊσαϊοα ἴῃ ἀεῖαι εἰβανναγα ἴῃ {86 Ὀοοῖς (ΟΡ. ἐβρεοΐδι!ν 

6. 31: 8150, 6.9.» 4 ; ἀπά 566 ἢ. οἡ 1). Βυΐῖ τε ϑαίΐδη ἀϊβρυΐαβ 

τα. ᾿ηΠογοηξ σνογί ἢ οὗ {π|5 ομαγδοῖογ: [οῦ, 6 ἰηβίπιιδίες, δά 

Πϊνϑὰ 85 ἴα διδά, ποῖ βἰπιρίνῪ ἢ {πὸ γαϑαϊὲ (11 π.} τπδὲ Πα δὰ 
Ὀεοοπιθ οὐϊναγαϊγ ργοβρεύουβ, ας ἴῃ ογάδγ (πὲ πὰ πιϊρμι 
ΡΙοβρεγ; δε δά βεγνεὰ ἀοὰ ποῖ ἔογ (οάβ βαΐζκα, θυΐ ἴἰο οριδίη 

186 παπάβοπιβ ρτίσε οὗ βυσῇ βογνῖοα : Βυπιαη πδίαγα 15 ἰησαραῦὶα 
οἔρυγεα ἀδνοιίοη ἴἰο αοά, Πυπηαη οοηάιποίϊ 15 ποὶ ἀϊΞἰπἰετγοϑίεά ; 

ἱγ τῆς ραγπιεπὲ ἴον ἰἴ οδβᾶβθβ, οὔ Ὀδοοπιδβ τἱποογίδίη, πηδη᾽ 5 

βαγνίοα οὗ σοα ν]] οδᾶβε, πιδὴ ""}} πὸ ἰοηρες δάἀάγεββ. αοά 

ταν γθη 4 ΠΥ, οὐ δῆεοιϊίοηδίεῖγ, Ὀυιὲ ὉΪΑΞΡ ΘΠ ΠΡῚΥ ; ψ᾿οτα ἰονα 

δῃά ἰγιισὶ μαά βεεπιεά ἴο ὃς νυ ἢ 116 βυιοῦ ατι4]}{|65 γοοεῖνοα τποῖγ 
Ρτῖοε, βεγα παῖ ἀπά οοπίεπιρι ν»}}} οεγίαϊηἶν Ὀς νεη {Π6 ρεῖσα 
5 ψἱτπάγανη. ϑυοῇ ἰ5 ἴΠ6 ἴβδυθ Ὀεΐννεθη Ὑδῆννες δηά (πα 
δαίδηῃ, Ὑδαννθἢ ὑρμοϊαϊηρ,, πὶ ϑαΐδη σα] ηρ᾽ 'πῃ αυδδίίοη, Ἐπ6 

ἱπιερ εν, ἴΠ6 οἰποογίιγ, (πε αἰπίητεγεβίεάπεββ οὗ [οΡ. ϑυοῖ αἷσο 
μαά ὕδεη ἴπα ἰβϑὰς ἴῃ τΠ6 πὐϊπά οὗ ἴῃς τγίϊεγ ψῆο ψντοῖα {π6 
ΒΡδθοῦθβ {παῖ ἔοϊΐονν ἴπε ορεηίηρ παιγαῖινα ; ἢς πδά ἔδοδά (ἢ 8 

βᾶπιθ ργοῦ θη οὗ 116 45 ΡΙδίο ἱπ {πὸ ερωδίίο (ΒΚ. 11.)}; δε Βαά 
τε! Ζεὰ ἐπαΐ {πε γθα]ν ρεγίδος πιᾶπ πιυπῖ Ὅς ργεραγεά ἴο ργονα 

815 ραογίεοίηεββ Ὀν πιαϊηϊδιηΐηρ ἃ ἀνθ ἤδη ἔπογα Ὀ6Ιδ]] ἢἰπὶ 

ἰοαἰαπιϊεγ βυο ἢ 45 νουϊά πᾶνε βεθηιεὰ ἴπ6 πιϑεῖ βθαιαὶ ἴο υνϊοϊκεά- 

[655, πα δυσῇ 85 δοίμδ ΠΥ μδά {πε εβεοῖϊ οἡ ἴδε ογάϊπαγυ λιάρε- 

πιϑηΐ οὗ πιεη οὗἉ πχαίκίηρ Πἰπιὶ βεαπὶ ἴο δᾶνα Ὀβθη υνἱοϊκεά που ἢ 

δου! ἢς παά Ῥδεῃ ροοά. Τμε νεῦὺ ἔπδπάβ οὗ 7οῦ, πεῖά 

ΌΥ ἴπ6 ἀορπια ἴπαί ἃ πιδῇ οὐ Ὀγοΐίκβῃ ἐογίμπαβ σαηποὶ να 
Ῥεθη ““ἰπίερεγ νἱῖδε ϑοαϊδγίβαυῃε ρυγιιβ,᾽" ἱπέδσ ἔγτοπιὶ 70᾽ 5 

οδἰαπιῖῖα5 πᾶὶ με πιιιδὲ πᾶν Ὀδεη ψὶοϊεά, ἐπουρ ἢ ἢ ον πα 

οοηβοίθησα απ (οὐ υὑπεγγίηρ᾽ Ἰαάρεπιεηΐς δβϑβογὶ ἴμδὲ [Π6 116 

οὐ νοῦ {Ππεβ6 οδ᾽Απλ 65 ἀεβοαπάθα πδά Ῥεθὴ ἔγες ἔτγοπι 

Ῥίδπιδ. 

8.34. ΝΠ Βα τμ6 Ῥγοίοριιε [86 ἰδβιιε 18 ἀδοϊ δε ἀραϊπϑὲ {Π8 
δαίδη : ἤθη {πε ϑαίδη 5ῃΘοΥ ὨΡῚΥ βᾶγ5 ἰο αοά, Ταῖζε ἀινᾶν 81] 

186 νοαῖ Του πα5ὶ ρίνεη [οῦ, ἴἢδπ σῸ ἂπά 58ε6 δΐπι, δπα ἢ8 
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ὙΠ οὐτεε ὙΠεα, ἢς 15 οὈν!ουϑΥ οοπίαπιρίαιηρ ἴῃ 6 ἐρερισάϊαία 

τεϑυϊε οὗ ἀδρτιναίίοη οα [0Ὁ᾽; ἔοτ ψῆδη ἴῃ {π6 βεοοπά βοεπα ἴῃ 

Βαάνεη ἢ ἰ5 ομα]εηρεά Ὀγ Ὑδῆνε ἴο δάπρξ (πὲ [οΡ᾽5 σομάποί 
ἀηα [δπΊρογ ἀπάεγ 055 πᾶνε ργονεά {πὸ ϑδίδιν᾽ 5 εβτἰπταῖθ οὗ ῃἷπὶ 

ΨΓΟΩΡ, ΠΕ ἄοε5 ποῖ ρ]εδά ἴπδΐ πε ἐχρεγίπιεηΐ ἢὰ5 ποῖ ἢδά ἰοπρ' 

ἘΠΟΙΡῊ ἴο νογί, θυϊ οἷα πι5 [παῖ 1 15 ΠΙ ΓΕ πεοαββαγυ ἴο νυ ἢ- 

ἀγανν ἤρα 88 ννῈ]] 45 ψνεα ἢ, δηὰ ἰοῦ ν"}}} δ οὔσε οδᾶβα 

δΙεββίηρ δηά ουτβαθ. Τῆς ϑδίδη᾽ β ἜἽϑιϊπιαίε ἰ5 θαβεά οὐ ννεδίκεσ 
οπαγδοΐθγβ, ἜἼχαρ! ῆεα ὈῪ [00᾽5 νΐδ, νῆο ψοιυἹὰ πᾶνε [οῦ ἀο.. 

ψνΒαῖ ἴῃς ϑαΐδη δά οουηϊεά οη ἢ΄5 ἀοίηρ ; Ὀυΐϊ [0Ὁ πὶ πη5ε] γοὐεοῖβ 

ἴπε6 δανΐοε οὗ 5 νν δ ἰπ ψογαβ νοὶ ἄγε ἰδπίδπιοιιηΐϊ ἴο βαυΐῃρ: 

ἴο οὐτβα αοά πονν Ψψουὰ δες ἴο ῥγονε {πὶ 1 πᾶνε βεγνεά δηά 

δΙεββϑεά Ηἰπι πἰἰπεγίο ποὶ ἔος ψνβδὶ Ηδ ἴ5, δυΐ ἔογ ἴπε ροοά- 

ἐογίυμς νοῦ ἴογ 5ο ἴοηρ Ηδ ρανὲ πιε; πον ἴπᾶῖ 111-ογίαπα 

845 Ὀείδ απ πιὸ 1 σᾶ πον {παῖ 1 5εῦνε Ηἰπὶ ον ννδαὶ Ηε ἴ5. 

Τῆυβ ]οὉ εἴς δὲ ἰαϑὲ οὐἱυ νὴ Ὅάγε 116, νι πουϊ Ποῖ ἢς 

οουὰ 6 πο 5υδ]εοϊ οὗ ἰεβίϊηρ, ἀπά 5 ομαγαοῖεγ ψηϊοῖ πδά 

Ὀδοη οδ]]εἃ ἴῃ αυδδίίοη, Ὀὰϊ νΒος με δα πιαϊηϊαϊπεαά ἱπίδοι 

ἀπάογ ἴῃς ἰαϑῖ τεϑὶ [πὶ [Π6 ϑαΐδη οουϊά Ξυρρεβῖ, Ὁγ {π656ὲ τνογάβ 

Ῥτονεβ ἢἰ5 ἀξ πιεγεβίθα δἰἰδομπιαπὲ ἴἰο Ὑδῆνεῖ, {παὶ ἢς δά 

ποῖ βεγνεά Ηἰπὶ ἕο ψῃαῖ Ης ρμᾶνϑ, δηά τδ5 ἔμπα! δηά οοηι- 

Ρίοἴθῖν ριιῖβ {πὸ ϑαΐδη ἴῃ {πὸ ψτοηρ, δπά {πδὶ 50 οὐνίοιιϑγυ {παῖ 

11 [5 πηγοαϑοηδῦϊς, 85 8οπιῈ πᾶνα ἄοπαο, ἴο οοπιρίαία παῖ {Πα 

νοῦ ἢ85 ποῖ ἀερίοϊεά Ὑδμννεῖ ργαβϑίηρ μοπὶα ἴπε ϑαΐδπ᾽ 5 

αἰδοοπιβίιγα, ὙΠεῖμογ ὉΥ ἃ τπϊγὰ βοθῆς ἱπ πεάνεῃ, οὔ ἴῃ {πὸ 

Ἐριοριε. 

71οὉ ὃγ δι΄᾽5 αδἰτἰτυαάς ἴῃ (πὸ Ῥγοίΐοριτιε ἢα5, ἀπίκποινη ἴο Πἰπηβεϊῇ, 
νϊηὐϊοαῖεα ὙΔνν ἢ 5 ἀραίηδε {πὸ ϑαΐδπ᾽β δδιϊπταῖα οὗ ῃἷβ ομδῖ- 

δεοῖεγ; δυῖ {π6 γαβϑς οὗ πε δαΐδη᾽ 5 Ἄἐχρεγίπιεηΐβ, [Π6 ογἱρίη δηά 

Ρυγροβα οὗ ννῃϊ ἢ τεπηδίη τπκηοννῃ οἡ δαγίῃ, ἰβ ἴο ἐχροβα [0᾽5 

σἤμαγδοῖεγ ἴο δἰίδοῖς ἔγοπι ἀποίπεγ αυδγίεσ. Τῆς ϑδίδη ἴῃ ἤδανθη 

αἀἰδρυΐίεβ {Π6 ἱπίερυν οὗἩἨ ]ο0᾽5 ομαγαοῖεγ, θθοδιιϑα Ῥγοβρεγν 

δά πεοαβϑϑαγῖν εἶ [ἃ υηϊεϑῖεα : τ δῆ 5 ργοβρθγιυ ἔογβακαβ 

70}, δ΄ῇ!Άς5« ἔπϊεηάβ οὐ βεαγίῃ αἀϊξρυϊε 8 ἱπίθρτ οὐ ἴπε στουπά 

τπδῖ δδ πειιϑὲ ἢανε βἰπηθα Ὀδοδυβα ἢ6 ηο ἰοηρεγ ργοβϑρεῖβ. Τῆι 

6 Ῥτοίΐοριιδ ορθῆβ υρ πε αυδδίίοη οὔ {πε τγεϊδίίοη οὗ 1055 δῃά 

ϑυβετγίηρ' ἴο 5ἰη: ὑἱἢ τ 15 απεπιίοη ἴπ 6 Ὠϊδίορας ἰ5 σοποεγηδά, 

ἀηα πΟΟΘϑβαγΪν (ἔογ ἴτ 5 ἃ ογιιοῖαὶ ἰπβίδπος ἔογ ἴῃ6 ἔπθοῦυ δἱ 
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15811:6) ἱπίαγυνονθη ἢ τῆ6 αἰδουδδίοη οὗὨ [ἴ ἰ5. [πΠ6 δἰίδοῖϊς ου 
δηά ἀείδησε οὗ 10} 5 ἱπίερτγ. 

8 35. Βείψεεη [οὉ᾽5 γεῦυκα οὗἨ πὶβ νἱΐδ νἱτἢ 115. 1πιρ!!οἱϊ 
αββογίοη οὗ πὶβ οὐηὴ γαβίρῃπαίίϊοη δηάὰ πε ορεηΐϊπρ οἵ {πὸ 

Ῥίαίοριιαε βοπια να κβ ἰπΐεγνεηθ : ἴῃ {πε ἱπίεγναὶι [οὉ᾽5 Ἔχρεγίθησα 

[85 γαϊβεά αυεβίίοηϑ ἴῃ ἢ οὐνῃ πιϊπά : ΨΥ ἰ5 Π6, ὮΥ δὰ πηθη 

Ὀοτη ἴο βιῆεγῦ ὙὍὙῆ6 τοδαάν δηβνεγ οὗ ἢ8 οἱά ἔδιτ νου μαναὰ 

Ὀδαπ: πιθῇ ἅγὰ ποῖ Ῥογῃ ἴο βυβεγ; ΠΟΥ ΟὨΪῪ 5ιιβεγ 1 {Πᾶν κἰη; 

Ῥαῖ Πῖ5 ἐχραγίθπος π85 ργονβά (ἢ 58 ἔαϊβε ἴῃ ἢἰβ οννῃ οἂβε, δπά, 

5 ἢα 18 πονν ταδαυ ἴο Ῥεϊϊενβ, ἰἃ ψουϊά αἷβο ὃς ἴδίξε ἴῃ {πὸ 

οδ86 οὗ οουηῖ[655 οἴμεγβ, Ὀιξ ἴο ἴῃς Ὀἰτίες αὐεδίίοη π6 πον ἤπά5 

τῸ δηϑνεσ. Τῆυβ πα ροεβ ἰηΐο {δὲ ἕο] οννῖπρ ἀοραῖς οοη- 

νἱπορά ταὶ [Π6 βοϊυϊίοπι ἔπαγα γορεδίθα! υ ραΐ ἔογιναγά 15 [2]56, 
Ῥυϊ ΜΠ πὸ οἴδπετ ΤΠεογυ ἴο ορροβε ἴο . Τὸ πεβὲ αιιεβιϊοηϊηρ 5 

οὗ ]οὉ πὶ5 ἴῆγες ἐγ εηάβ, νῆο Ῥεΐηρ πὸ ἔδὶγ ννεδίπον ἔγιεπάς δὰ 

οοπῖα ἴο ἷπι οἡ Πααγίηρ' οὐ ἢὶ5 οδ᾽ δηγϊ65, πδα 1ἰϑίθηδά : 1ΠῸν 
πδά Ὀγουρῆς ἢ Π6πὶ 1Π6 βαπια οἷα ἔδιτἢ ἃ5 [οὐδ᾽ 5, Ὀυϊ ποῖ ἴῃ 6 

αΐτγεοῖ ρεύβοπδὶ Ὄχρογίεπος νη ΐϊοῦ πδά ργονεά ἴο ον 1:18 ἰη- 
δάδαυδου. ἴῃ 81] ἔγ απ 11 π685 Πα Ὺ νου] γϑοδ]]} ]0Ὁ ἰο {πε ἐδ! ἢ, 

δηά ἰεαά Ηἷπιὶ ἴο [86 σοιιγβα βίο πὲ (ΑΙ ΈΉ ἰπαϊσαιοά--- πη] 6 
δοοερίδηοε οἴ πε αἰδοί ρ! πα οὗ βυθετγίηρ,, οοηξεβϑίοῃ δὰ δραπάου- 

πηεπὶ οὗ {Π6 ε'η νῃΐοι μαά Ὀγουρῆὶ ᾿ἷβ σκυβεγηρ ἀροη Ὠἷπι, δηά 

τεΐϊιγῃ ἴο αοά. οὉ σδηποῖ δοσερὶ βυσῖ δάνίςθ, ἔογ ἴῃ ἀοίηρ᾽ 50 

δε ψου]ά 6 αἴ56 ἴο ἢΐβ οοηνϊοτίοη οὗ Ηΐ5 ἱηίερτίῖγ. Τῆς πδΐωγο 

οὗ τε Ὀίαϊοριε---58ο0 ἀϊβεγεπὶ ἔγοπι ἴποβε οἵ Ρίδίο---ἰβ ἴῃ 
ἀειεγηχίποα ὉΥ {πε παίυτε οὗἉ ἴδε ἀϊβγθηος ἱπ ομαγαοίογ οὗ ψ δαὶ 

τῃ6 ἴνο ρατίϊα5---ογ ἴῃς τῆγοα ἐτίεπ 5 σοηβεϊζαϊε ἃ βἰηρίε ραν 
--βἰδηά ἔογ: πὸ ἔτίεη 5. πιαϊπίαίη ἃ ἱβθογυ, [οὉ ἀεξβηάβ ἃ ἕδος 
--οῖθα τϑαὶν δηά ἴσας οὗὨἨ δ΄58 οοηνϊοϊίοη οὗ ἱπποσοεποθ. ΤΠ 

Ὠϊδίοριε, τπετγεΐογε, 15 ποῖ ἀϊγεοῖεά ἰονναγάβ γοδοδίπηρ' ἃ οογγεοῖ 

οἵ πιογε δἀεαυδΐα ἴπδογυ, δι τοτνατάς δ ρ ἢ αὶ Ζίηρ' ἴΠῸ οαγίαι ΠΕΥ 

οὔ ἔδοϊ ἀπά {πε οοπβεαυεηΐ ἔδβθπε88 οὗ ἴπε ργενδιηρ Ππθοῦν. 

80 ἴαγ, ἰηάεεά, 15 ον ἔγοπι ορροβίπρ' ἃ ἀϊβεγεηῖ Ζλδον ἴο ἴπ6 

θοῦ οὐ {π6 ἔγίεπάς ἐμαξ μἷβ οὐνῃ ουτίοοῖκ, ἀπά ἢΐθ οὐνη ἱπέδν-. 
Ρτεϊδιίοη οὔ ψνβαῖ 85 παρρεπαά, 15 5111] Ἰαγρ εἰ ρονεγηεὰ ὃν ἴπ 6 

τπθογυ ψὨΐοῦ ἢ αἷἰδο δά οὔσθ παι αϑι οΠΙὨΡῚν πε ; δηά νοι 

15 51] τΠ6 οηἱγν δοεζέυο ἐλδο»» ἴο μαϊὰ [π6 ἤεϊὰ {111 ἀγίνεπ ἔγοπι ἰξ 

ὃν {π6 νἱπαϊοαϊίοη οὗ {π6 ἔγα ἢ οὗ [005 σοηνϊοἴίοη, ννῃϊοῖ ργονε5 

ἀορλιον ουμῶφαχος ὁ περορθς γῆρας πτύων κα 
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τε 1ΠδοσῪ αϊσε. Βεσδιιβε πα πᾶ5 πὸ οἵπεγ ἴπθοῦνὺ οὗ βυβετην, 

τπδη (πὶ οὔ {Π6 ἔπ!εηάς, 6 σδη ἱπιαρίηθ πὸ οἴμεν ἡμδΖ οδιδα ἔογ 

5 οὐ βυβεγίηχβ [πη δῇ οἡ ἢὶβ ραγῖ; δίπος, ἴῃβῆ, 85 ἢ 

ἵκῆοννβ ἀϊγεοιγ δηά ἔογ οεγίδϊη [παὶ δυο 7υδὲ οαυβα ὅοε5 ποῖ 

εχίβι, 6 ἐπε ογς τπαὶ Πῖ5 βυβεγίηρ πᾶ Ὀδεη πη] ΒΕ} ἸηΗϊοίοά, 
τπαὲ σοά---ἰπε σοά δἱ ἰεδϑὶ οἵ ἢἰβ οἰνῃ οἷά δηά {δες ἔγεπ5᾽ 511} 

Τδογίβμ δά {ΠΘοτγ ---ἰβ ἀπ). 51:1 σαυδὶπρ' 15 συ βετγίηρ,, Πα5 ομδηρεά 

νἱϊπουΐ ροοά οαυ8ς ἔγτοπι Ὀαὶηρ ἢ᾿5 ἔγεηά ἱπῖο ἢἰβ δπεπιγ. [Ι}ἢ 

τῆς εαγῖγ ἄδυβ οἵ ἢἷ8 ἴοββ, [9οὉ ννᾶβ οοηβοΐοιιβ. οὐΪυ οὗ ἢ!5 ονῃ 
υἀποπαηρεά διυάς ἰοννατάβ σοά; 85 {ἰπ|6 γίνε ορροτίυ πὶ 

ἴογ τεβεοιίοη, ἀπά πιούε Ἔβρθοῖδ!ν 45 ἴδ 6 ἔγίε πα ργθβ5 μοπια ἴῃς 
ἱπέδγεποα, ἱπονιῖαθῖα ἀπάδτ ἴῃς τπεοτγγ, ἐπαξ Ὀδοδιι5ε [0Ὁ ρυεδιν 

βυβετβ ἢε πιιιὶ πᾶνε ρύεδίν βἰπηεά, [οὉ ανναΐῖζεβ ἴο δηοίδμογ 

αϑρεοῖ οὗ Πί5 βίγδηρ'ε ἰογίιιπαϑ ; 1οϑ8 βῖνεβ ῃϊπὶ [Π6 ορροτγίιηἰΐν 

οὗ ργονίηρ' 85. ν ]]ΠἸηρΏε55. ἴο τοοεῖνε ἔγοπι αοά 1{11-[οτίαπα πὸ 
1.55 δὴ ροοά ἔογίυηε ; οὗ τεπιαϊπίηρ, ἤδη τγειναγαάβ [41], ἔοσ 

Ηἰ5 ον δδΐκα, ἴπ6 βογνδηΐ, (πε γί εηά οἵ ἀοά; Ῥυὲ 1055 δὲ ἴπ6 

βᾶπι {{π|6, 1 πε ἔγίεπαβ δπά {πεῖὶγ {Ππδοῦν τα τρις, ἰ5 αοα᾿ 5 
τπὐπδπηδίραοι αββεγίίοη ἴμπαὶ Ης ἢπὰ5 τεὐεοϊεά [οῦ δῃηά Ῥδσοπια 

815 ἐποῖαγ. ΤΪβ ἰ5 [οὐδ᾽5 βανεγεϑβί {τ14] οἵ 411---ἃαὶ {γἴ4] {πε ϑαΐδηῃ 
ΤΑ τὸ ταϊηῖς οὖ; δπὰ ἀαηάογ ἴῃς 5ἴγεβϑ οὗ ἰΐ ]0Ὁ 5αγβ πιυοῦ 
ἐμαῖ ἀου 6655 πθθάβ σογγεοίίοη, ἂπὰ γεῖ ποίην [πΠ4ἰ σογγεϑροπάβ 

ἴο δηγίπίηρ {πΠ6 ϑαΐδη σἂπ ἢανα πιεδηΐ ΌῪ “" ουγϑίηρ᾽ αοά ἴο Ηἰ5 

ἕδοε," ποίῃίηρ [πὶ τεβεοῖβ Ὀδοῖΐς τροη [ο᾽5 ρτγενίοιιβ σμαγδοῖδγ 

ἴῃ βυοῦ ἃ ΨΆΥ 85 ἴο ἱπαϊσαῖς (Πδι ἴἰ Ἰαοκεά [Πς ννῃοίδῃμθβϑα ᾿νοῦ 

Ὑδῆννεἢ οἷαϊπιεά ἔογ 'ἴἃ δηά ἴτε ϑαΐδη ἀδπηϊθ. οῦ ποννβεγα 

τερτεῖβ ἢἰβ ὑγανίουβ βεγνίοα οὔ Οσοά, δῃὰ πενεῦ ἀεπιδηάς (δε 
ταϑιογαίζη οὗ ἴδε ργονίουβ γευναγάβ; ννῆαί ἢ ἄοδ5 βεοῖ ἰ5 αοά 

ΗΙΪπιβοῖῦ, σοά υὑποπαηρεά, 511 Π|5. ἔγϊεηά---οὐ 5 δἱάβ, ὑπ- 

εϑίγδηρεοά ἔγοπι ἢἰπι, ἀπά ποῖ, 845 {πε πεθοῦυ δβϑυγαβ Πἰπὶ Ης 

885 πον ὈΘΟΟΠΊΘ, ΠῚ5 ΘΠΘΠῚΥ ; δηά ψηδῖ Πα 5εεῖκβ ἣδ πανοὺ γε! ν 

δηα ρεγτηδη ΠΕ ἀαβραὶγβ οὗ βπαϊηρ ; δρίηϑδί αοά, βεεπιηρ ΌῪ 

τῆς οαἰαπιῖτϊε5 Ης Ξεπάβ ἴο ἴαϊζε νναὺ ἢὶ5 ομαγδοΐεσγ, ἢε ἀρρβδαΐβ 

ἴο σοά ἴο νἱπάϊοαϊε [τ (16}᾽8.31 ῃ, 1γ8), ἀπά τίϑεβ ἴο οεγίαἰπίν {παΐ 
Ηε νἹ]} ἀο 50, 1 ποὲ {15 5146 ἀδθαῖῃ, ἴπεπ θαγοηά (1057); αΐ ἰΐ 
15 ΟὨΪΥ ἴον 115 νἱπάϊοαϊτίοη, ἔογ [Π6 γεδ᾽ζαϊΐοα {μαὶ αοα γϑϑν 

ταπιδίπβ ἢἰ5 ἔγίεπά, ποῖ ἔογ {π6 γεβίογαίίοῃ οὗ ροοά ἰογίιαπα, ἐμαὶ 

7οὉ οοπίεπηρίαιος {π6 ἱπιεγναθηξίοη οὗ αοά οἡ ἢῖ5 δε μα, 

- 
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8 26. ὲ ἰβ υπηδοαββασυ ἴο γανίενν ἴῃ ἀεῖα!! Ποῦα 411 186 

ΒΡΈεοΒ 65 οὗἩ ἴπ6 ἔγιεηάβ δπά [00 ̓5 τερί!ε5. ἴο δεπὶ: {ΠῸῪ οονοῦ 

186 54π|6 σγτουηά δραΐίῃ δηά αρϑαΐϊθβ. 9850 ἴδ δ5 πε ἐγ οηάβ ἀγα 

οοηοσγηςά [ζ ἰ5 οὗ [ἢ6 νδγῪ εὝϑϑθῆσα οὗ ἴπε τυίϊετ᾽ 5 ρυγροβα {πδῖ 

παν 5ῃου!ά οπα δηά 41] 54} δϑϑϑης δ [Π6 58πι6 {πἰπρ᾽ : {ΠΟῪ 

τα ποῖ ἰηϊγοάμιοεά ἴο τεργεβθηΐ τϑην δχί ϑίϊηρ ἐπϑογίβ ; δυξ 

τς ἴῆτεα οὗ ἴπεπι, ἐχρουηάίηρ ἴΠε 58π|6 ἱἤδοῦυ, γεργαβεηΐϊ παῖ 

85 ἴπ6 ὑπομα]εηρεά ἰυάρεπιεηΐς οὗ δποίθηϊς δηά 5111} ουγγαηῖ 

ορἰπίοη. ΑἹ] {πὸ ναγίεϊυ παῖ ἰβ ἴπιι5 ροβϑίὉ]6 ἰπ {πὸ ἐτεπς᾿ 

ΒΡΘΘΟΠΕ5 8 νδγίεῖν οὗ Ἔχριεββίοη, {πὸ ἰογηιυϊαίίοη οὗ ἀϊβεγεηςϊ 
ἀϑρβθοῖβ οὗ {πε βδπιῈ ἵπεογυ, οἵ ἀἰϊβδγθπὶ ργοοῖβ οὗ ἰΐ, βυοῖ 85 

ἴμ6 ἀϊνίπε οὔρίη οἵ ἰξ (4138: ΕἸ1ΡΠ42), 115 δηταυΐν (85: ΒΙ]4Δά, 

1518. ΕΠΊΡΏαΖ, 2οῦ ϑορῆδγ), ἴπθ ἱπῃροβϑι Οἱ γ, ἅπας ἴο πιδη᾿ 5 
ἰβηογδηοα, οὗ βυυσοα βία γ ἀἰπραςπρ 1 (1 168. ΘΟρΒ Αγ), οὐ οὗ βυυοἢ 

ΒΡ βἰἀΐαγγ Ποογίεβ ἃ5 μα Ὀδθη οδ᾽]θα ἰῃ ἴο Βεῖρ ἰξ ουο͵ Οὗ 
ἴπε586 84 νογά οἵ ἔννο πιᾶν ὃς 5614 Πεγθ. Βιυίεῆγν, π6 τπθοῦν 

561 18 παῖ {δε τἰρδίεδοιιβ ργοβραοσ, ἴπε υητρῃίθουβ οοπια ἴο 
τεῦ, ἀπά σοηνεγβοῖυ {παΐ συ βοτίηρ' ᾿Π1ρ1165 5ῖπ ἴῃ ἴπα ἱπάϊν!υδ] 

δυβογοῦ, δηά ργόβρουν [Βς τἰρῃίδοιιβηθββ οὗ (ἢ ῥγοβρεγοιβ. 

Βυῖ πὲ ἔδοϊβ οὗ 11 δἴ δὴν {ἰπ|6ὸ ἴοο οὈνίουπῖγ οἤδί!εηρα 815 

βἰπιρίθϑὶ ἔογηι οὗ ἔβθοῖγ ; δηά ἴπεβα μαά αἰτεδαάν ἰεά ἴο οεσίδϊῃ 

δἀαϊίοηδὶ ἀεῖαι]5 ποῖ δοοογαάϊηργ ἀγα ποῖ τγεργεϑεηϊθαά δ5 
οἰοϊϊεα Ὁγ ἴ[π6 ἀεραῖε, Ὀαϊ ἀγα πιδπυ οὗ ἴδθπὶ δἰ γεδαν Ἔχργοββϑεά 

οἵ ᾿πιρ!]οά ἰπ [86 νεῖν ἢγϑβί βρεϑοῦ οὗ ΕἸρδαζ. ϑυςῖ ἀεῖα:5 ἀγα 

86 βυρρεβεοηβ ἐμαὶ 411 πιδὴ αὔὰ ἱπιρυγα δηά βἰηξα! ἴο βοπὶα 
εχίθηϊ, δηὰ ἴμαὶ τπογείοτε βυδεγίηρ 15 ἴο βοπιὰ δχίθηϊ ἄυε ἴο 

411; τδὲ τεἰρμίεουβ ᾿ἱπαϊνί τι !5 πιὶρθςϊ βυῖεγ ἴὸ βοπια ὄἽχίθηϊ 

δηά ἴος ἃ {ἰπ|6, ἀπά υηγιρμίθουβ ἱπαϊνίάιιαῖς ταῖρι 8ἰπλ εν 

Ρτοβραγ, θὰ: πᾶὶ ἴπ6 υητρηίεδοιι ἀϊά ἀπά ἴῃς τγἰρῃίεουβ ἀτὰ 
ποῖ οοπια ἴο δὲ υπεϊπιεῖν επά (6.9. 47 816:19) ; τῃδὶ {86 τῳοκεά, 
ὄν ἤδη βθεπηϊηρ ἴο Ὅ6 Ρτόβρϑγοιιβ, Ψούεὲ δδιηίϊθά Ὁγ 

ἴογγοσ οὗ ἴδε οοπιῖπρ' σδίαπιν ὑπαὶ ννὰ5 ἐπεῖγ ἄυ6 (15398:). 
Αραϊη---ηά ἤδγα ἔπαγε ρεγβϑίβίβ {πὸ ἱπῆμπθηοες οὗ {παὶ βίγοηρ' 
856 η86 οὗ {π6 5ο]άαγιγν οὗ τς ἐδπν οὐ οἶαη, ἢ 115 γεϊδῖινα 

ἰηάϊβδγοηος ἴο {π6 ᾿ηαϊν! να, (παῖ ργεοεάεά ἴπε ἱπογεαβθά ναῖυα 

βεῖ οὐ {πε 1παϊνίάυαὶ, ΒΊΟΝ 15 τΠ6 ργεβυρροβιοη οὗ πε Ὀοοῖκ 
οὔ ]οῦ---ἰξ 15 ὑγρεα πὲ ὄνεὴ ἱ δὴ τὶ ρΐδοιβ πιδῃ ᾿νε ουΐ ἃ 

Ἰοηρ ργοβρείουβ [ἰξδ, δἰ5. ομ]άγθη ραν ἴδε ρεηδιῖν ἔοσ ἰΐ (5! 
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2010), Οἵ ἀρϑὶπ ἰξ 5 οοποβάβαά, ββϑρεοίδ!υ Ὁγ ΕἸΙΡμαΖ 'ῃ ἢἰ5 

βεβῖ βρθδθοῦ (5118: : 5ο αἷβο ΕἸ1υ, 2ασείρε), [πὶ βυβετγίηρ παρὰ 
ποῖ Ὀ6 πιεῖα ρεηδίίυ, Ὀυΐ πᾶ ἢανα 45 115 επά ἔπε οοηνίοίίοη 

δηά τεπιοναὶ οὗ 5'η, τς ρυγβοδίίοη οὗ οπαγδοῖεγ; ἰπ οἵπεογ 

νογάβ, δὲ ϑυβεγίπρ 15 ποῖ ΟὨΪΥ ρεηδὶ, Ὀιιξ τπιᾶὺ αἷσο Ὅς ἀΪ5- 

οἰρ!πασγ. Βυῖ ἢ 411] τπΠ6 δαάπ)ίβϑίοηβ απά οοποαβϑίουβ ὑπαὶ 
1π6 οιγγεπὶ ΓΠΘΟΥΥ 8]1ονν5 ἴπ6πὶ ἴο πιαῖκε, ἴῃς ἔτεπάς ἴῃ τΠ6 
ἀενεοϊορπιεηΐ οὗὨ πε ἀεραία οἰεαγὶν τῆδκε ρῥἱδίη τπδὲ ἴπε δυ- 

βίδῃοβ οὗ [π6 ἴπδθογυ 15 ἴπαὶ αοά ἀϊδιγθυΐϊεβ βυβεγίηρ δηά 

Ῥτοβρεγιν ἴο {πὸ υητὶρῃίδοιιβ ἀπὰ τὶρῃίεουβ γεβρεοιίνεῖν, ἀπά 

τπδὶ ἴῃ ργοροσίίοηῃ ἴο τπεὶγ τἱρ ῃθουβηθβϑβ οὔ αητί ἢ ϊθοιιβηεββ. 

Ασοοτγάϊηργ ΕἸΙΡμαΖ, ψῆο ἰπ δὶ ἢγβδί βρεεοῦ ἰηϊγοάυοεβ ἴα 
βυδ)]εοὶ οὗ ἀϊβοὶ ρ! ΠαγῪ βυβεγίηρ᾽ (αγρυΐηρ Ππαὶ βίη ἢῸ πιὰ ἰ5 
ἕγεβ ἔγοπι βίη, 411 πιθῃ πιυϑὲ βυβογ, δας πὲ 16 {Π 6} ΤΡ ΕΥ δοσερὲ 

βυβεγίηρ ἄπ ἴο εβϑϑηῖδὶ πυπιδη ἱπῆγπιῖν, [ΠῸῪ ΜΝ 111} αἱ εἰ παῖε! Υ 

Ρτοβρεζ, ψνῃεγθαβ 1 {ΠΕῪ ργονα οὐβιϊπαΐε ἀπά ρτεδεν βυῆεν ΓΠῈῪ 

ταιβὲ στθδίν πᾶνε βἰηπθα) ἴῃ Πὶβ βεοοπα β5ρεθοῦ  Ἔχρῦθββεβ 5 

ςοηνϊοζίοη ἐπαῖ [00 πιυδὲ Ὀ6 ἃ ρϑου δ ν μεΐπουβ βίππονῦ (1516 16), 
δηά ἴῃ Πὶ5 τπ|γὰ βρεεοῦ ἱηνθηῖβ ΟμαγρῈ 5 δρϊηβδὶ ἢΐπὶ οὗ οογίδίῃ 

Βρθοῖῆο βἰπβ οἵ ρύϑβαΐ Ἑπογη τ (225), (π15 ᾿γίηρ᾽ οα Ὀεἢ 41 οἵ ᾿ 

Πὶ5 τπϑοῦγ οὗ αοά. ΒἀΔα δηὰ ϑορμαγ ὈῪ ἀν ε]]ΠἸπρ᾽ ἴῃ {πεῖν 

βεοοηά βρϑεοδαβ (απ ϑορθαῦ 4150 ἰπ [158 {Πϊγά, 16 [15 διιγνῖναβ 
ἴῃ 27) αἰπιοσῖ δχοϊ υϑίνοῖυ οὐ ἴπ6 ἔαϊα οὗ [ῃ6 ν]οκεά---ἀερίοϊεά 

οὔϊδη ἴῃ οοἴουτα Ῥοτγονθά ἔγοπιὶ [905 ὄὌχραγίθπου---παϊ γε ιν 

ΘΟοΏνΟΥ {Π86 564πι6Ὲ πα ραπιεηΐ {πὶ ΕἸΡΏΔΖ Ἔἐχργαϑϑαβ ἀϊγεοιγ. 

5 37. [τ Π[5 γεριθβ ἴο πε ἔγίθπαβ, [00 ἱπϑιβίβ οὐ ἢἰβ Ἰπΐερ- 

τὶ τγ---ἰῆς ἕδος Ὀν νοῦ {Πεὶγ ΤΠθογν ἰ5 5μαϊίεγεά, {πεὶγ δάν!οα 

τεμάεγεά πυραΐοτγυ. Ηδ ἄρῖϑθβ νἱῖδ {ΠῈ6πὶ 85 ἴο πε πκὶρῃϊ οὗ 

αοἄ, ἀπά ἃ5 ἴο {πε ἔγδιν οὗ πιιπιδη παίωυγα, οαγγυίηρ ἢ ἴἰ 

Ῥτοπθηθ55 ἴο βίῃ δπά γε ἀΐπρ' ἴο ἰεπιρίδιίοη ἴῃ αὐ πιθη, Εἰπιβοῖ 

ἱποϊυάδεά ; τπμ4ὶ αὐ 5ῃου!ά 5ιιβῖδν γαῖβεβ ἃ αυδβδίίοῃ (329), βίοι, 
Βονανογ, ρεγρίεχίηρ 85 ἰΐ 15, 'νουἹά Ὅὲ τε  τίνεϊγ ᾿πι 6} 0 ]ε δηά 

δηάδυγαῦῖε; Ὀυΐϊ ΠΏ] 411] πιθὰ δίῃ, πιεὴ ἀἰεγ τ άεἰν ἱπ 1Π6 

Ἔχίοπε ἴο ψ ῃοῦ παν βίη, δηά γεῖ 1 15 ἴῇοβα ννῆο [π|πὸ6ὶ ΠΙπηβ ΙΓ 

δῖα τγοϊδείνε!υ ἔγεα ἔγοπι βίῃ δηὰ τ [86 Πἰπιϊ δἰοη5 οὗ πυπιαπ 

ἔγαι Ὑ ρεγέεοις Ψῆο βυῆετ:--ποῖ ᾿ἱηνδι ον, Ὀυϊ οὔζεη ; δηά [ἴ 5 

1 σρ. ἰῃ ϑορβαγ᾽β νεῦὺ ἢγϑὲ βρεεοῖ, 115; Ὀυΐϊ (Βα Ἰἴπε ἰβ Ῥγορ ΌΎ ποῖ 
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τῆς νἱοκεά ψῆο ργοβρει---ποῖ δραίη ἱηναγίδοῖγ, Ὀὰϊ οἴἴξη, 50 

18 τ πᾶν Ὀ6 58:14 τπδὶ ἀοά 5επάβ κυβεγίης ἰπά θεσαν οἱ 

τῃςε ρετγίδβοϊ δπὰ ἴῃς νυ]οίκεά (ΟἿ 3). Ζ2.. ἴπεη, βυβεγίηρ' 15 αἰννδυβ 

Ρυπιβῃπιεηΐῖ, Οοά ἰβ δῇ υη͵υδὲ πάρα, ἰπῆϊοϊπρ Ρυπιβμπιεηΐ 

ψνΠαγα ἰξ 18 ποῖ ἄμε, δηά δι]! ρ᾽ ἴο βδουγε [15 ἱπῆϊοῖοη τ ἤογα ἰἴ 

5 ἄυς. Νοτ δραΐίη ψ} (πὲ ρἷθα οἵ ἴᾷς ἔγίεη 5 ἄο, {δαὶ 1005 

Βυβεγηρβ ἀγὲ βθηΐ ἰη Κίηάηεβδ Ὁγ ἀοά ἴο ἀεῆκδοϊ Πῖπι ἔγομι 

δἰ8 ννἱοκεά ψᾶν, δῃὰά 50 Ἔνεπ γϑῖ βϑοιιγα δὴ δηά οὗ [1{6 γτἴοποῦ 
δηά πηοῦὰ διιρῖν ὈΪεββαά ἰπδὴ ὄνεπ [πὶβ δϑιίϊεῦ 116 δὰ Ὀδδη : 

1οὉ μαβ πὸ ν]οίκοα ννὰν ἴο 6 ἀεῆεοϊεά ἔγοπι, 85 ἢἰβ ουσσῇ σοη- 
βοίδηοα αἰίεδίβ δηά ἀοά Ηἰπιϑβεοῖξ---τΠουρὴ τπ|8, οὗ οουζϑβα, ἰ5 

ἀηκπονῃ ἴο [οὉ δηά {πὸ ἔτ η45---ἢ 5 ̓ηπἰξίεά, ϑιαγίίηρ ἔγοηι π6 

5Άπις ροίηϊ---ἰ(Παϊ 411} Ξυβεγίηρ 15 ρεηαὶ--- [οὐ δηά ἴΠ6 ἐγ δηάβ ἴδι5 

τοῦ ἀϊβεγεηΐ σοποϊιιπίοη5---ἢθ, τ τἢ ἀγεβ5 ορεηδά ἴο ἴδ6 ἔδοϊ5 οὗ 

᾿ 886 Βὰξ Ηἰπιβοῖε ποῖ γεῖ τά οἵ τπε ἵβδογυ, οοποϊυάϊηρ ἐμαὶ σοά 
5 αη]υϑὲ (9168: 195) τπουρ ἢ πλρ (οδ΄ 1 218-35), ηοῖ ον ἰεϊεἰπρ' 

7οὉ Ξυβέετ, θαϊ Ιεζεηρ [π6 νυ]οϊκεά επ͵ου [1ξπ ἰο {πα ἔμ] ἀηὰ ἴο ἴδε 

δά (ς. 21), ἔδεν, ἀϊβιογιίηρ οὐ ὉΠ πά ἴο ἔδοῖβ, {πὲ ἀοά ἰ5 Ὀοϊἢ 
Τα δηπὰ ᾿υβῖ, ΤῊΪΒ 18 ἃ βυ δον οἰεαῖςους ἀϊβεγεησε. 

Βυΐ ον ἰ58 αἷβϑο δἱ ἰβϑιια ἢ Ὠϊπιβεῖέ, ὍΤΠε οἷά δλδογ» ἰεδ5 

ἱπανη δου ἴο ἴδ οοποϊυβίοη ἐμαὶ ἀοά ἰ8 υπ͵]υδῖ, Ὀαΐ [πε οἱά 
ἐχβογίσηοθ οἵ αοά 511] ργοπιρίβ Ηἰπι ἴο ἴγυϑι αοά 845 δείηρ ροοά 

85 νν6Ὲ}1 ἃ5 πὶρῆϊγ. 80 ἰοηρ 85 ἴδῃς Πθοῦυ ἀοηγίπαΐεβ πίη, Β6 
οἂῃ Οἠΐγ ψν]ϑἢ δηά ργαὺ {παῖ (5 τιὶρ  Ὑ ὑπ)ιδῖ αοά νου]ὰ 
Ιεᾶνϑ ἰπι δίοπμθ, οδαβα ἴο {πίη ἢ ννοσίῃ Ηἰβ ἢ 1]6 ἴο οοπτϊηυα 

ἴο ἰογπγεηὶ πίηι (711.21 τοῦ 1033); θυῖϊ ἤδη {πε οἷά εἐχρειίθησα 
οἵ ἀοά (2935:) τεαβϑεγίβ [15 ἱπῆμθπος, ννῃδῖ ἢ Ἰοῃρ5 ἔος ἰβ [δὶ 

(οά 5δουϊά αρ΄δίῃ βρεδῖίς ἴο δἷπι, γεοορηΐζε μἰπὶ (1416), γοαγη ἔον 

μῖπι (γ518), Δάν Ὠἰβ ἱπποσαποα δηὰ ὄνεῃ νἱπάϊοαίς ἰξ ἀραϊπβὶ 
(1618.-.17 195-55 Ηἰ5Ξ ον οδαῦρεβ, πιδάς ἴῃ {π6 ἰδησυάαρε οὗ 
ταϊϑέοτίαης, ταὶ μῈ Πδ5 βἰῃηδά, δηά 80 ἔδγ ἔγοηι Ὀδίηρ' ρογίδοϊ 

5 οπε οὗ ἴδε πιοβί ἱπιρεγέδοϊ δηά νἱοκαά οὗ πιεη. 
8 28. Τῇοε ἀουδῖε ἰβϑιιε---ἰδαὶ οὐ [οὉ νι (Πὰς ἔγεηά5, δηά 

{μαι οὗ 700 νὰ Πἰπηβε1{---5ΘΠοι]ὰ θὲ ἀείεγηπεά τ βθη ἀοάὰ 

ἱπίεγνεπεβ; δηά ἴξ ννεὲ μάνα τρθον δηαϊγβεά ἴπε86 ἰββιιθβ, ἰῃ 

86 σρθϑοῆαβ οὗ Υδῆνεξ---655 αἰ γθοῖγ, ροσθαρβ, μδη νὰ πρὶ 

δὲ βτϑῖ ὄἼχρεοῖ---ηά ἰη [6 Ερίΐοριιθ, 656 ἰβϑυθβ ᾶἃγα ἀεΐεγ- 

πιϊηεά. Οετγίδίηϊυ {ΠππῸ βρεεοῦ οὗ Υδθννεῃ ἀο65 τοὶ οοηϊαίη ννμαΐ 
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7100 παά οἱ ἀεπιδηάεά, 4 ροβίεῖνε {Βδοσγυ οὗ ἴδ6 πιεδηΐηρ οἵ ρυζ- 

Ροβε οὗ βυβετγίηρ---ηα ἀουθιε55 ἔοσγ {πε νεῖν ροοά γεάβου ἔπαῖ 

τς δυΐδον Πἰπιβ6 1 Πδά πο 5ιιοῖ ἵπεοῦυ; παά πα δά, δα νοιϊά 

ΡῬτΓοΡδΟῖν πᾶνα γεργαβθηϊεὰ [0Ὁ ἀϊΞοονετγίηρ [5 {ΠδοῦῪ ΤΠγουρΡ ἢ 

βιβεγίηρ, δηά αοά δἱ ἴδϑὲ ἀρργονίηρ [00᾽8 Τπδοῦυ ἃ5 ἀρδίηβὶ 

᾿Ἔπαῖ οὗ {πε ἔδπάβ; δ5 ἰξ 15, Ὧθ 15. οοηΐϊϑηξΐ ἴο τγδκα οἷεαγ {6 

γαῖ οὗ ]οὉ᾽ 5 δηά ἴπε ἔΔ΄5δηε585 οὗ ἴπ8 ἔγίδη ἀ5᾽ δϑβογίίοη 85 ἰο ἴΠ6 

ἴδλοϊ οὗ 105 ἰηϊερστγ. ὙΝΠδὶ 1οὉ δὰ ἀεαιδηάεά ννᾶ5 ἰμαὶ αοά 

βδου]ά ἔογηγυαίε ἴπ6 σπαγροβ οὗ βἴη ἔἕοσ ψ ῃῖοἢ ἢ15 δυβετγίηρϑ πδὰ 

Ῥεδη βεηῖ; δηΐ ἰο {πἰ58 αοάἁ γερ]ϊε5 ἰπ [πε ον ροβϑί]ε 8} (ορ. 

18) ΌΥῪ ἔογηχυϊαίίπρ πο βυοῖ οδαῦραε. Ὅς βρεθοῦ οὗ Υδηνεῃ 

οοηϊδίηβ ἃ οδάᾶγρα, ἰἴ ἰδ ἴγιιε ; δι ἰἴ 15. ἃ οπάγρε οὗ ἃ ἀϊβεγεηῖ 

κιηρά ; δηά (πε Ερίορια ἴῃ πὲ πιοϑὲ αἰγεοὶ ἰογπι8 γοποιποθα 

7οὉ ἴῃ {δὲ τρις δηά {π6 ἔγεπάβ ἴῃ ἴπὸ ψγοηρ. Ασα ἴδε βρεθοῖ 

ψ τἢ 1[15 οπάγχῴε δηα (π6 Ερϊΐοριε νυ ἢ 115 νἱηαϊοδίίοη δὲ νϑγὶ- 

δῆοα ἱτ οὔς δηοίμεγ [πὸ ρασγίουϊαγ, ἀοθ5 ἴπε βρεεοῦ οοη- 

ἀεπιη ψῆεγα 86 ΕΡρΠορια δοαυϊΐβ [00 ὙΤθατγε οεγίδίηϊυ 15 ἃ 

αἀϊδεζγεπος οὗ ᾿υάρεπιεηῖ; Ὀαῖ 15 1 ου 1πΠ6 88πι6 ἰβευε ὙνΠεη, 

ἴω τπῈ ορεπίηρ ψογάβ οὗ Ηἰβ βρεέςῃ, Ὑδῃνεῆ ἀβκβ: ὟΥΠΟ ἰ5 

ι15 {πὶ ἀδγκαπεῖ [86 ριγροβα (οὗ σοά) νυ ττῖἢ ννογάβ βροΐίκε 
νίτπουῖ Κπον]εάρε, Ηδ ἰ5 οεγίδιηυ ἱηάογ (Π6 ἔογηι οὗ ἃ αυδδίίοη 

ἀεδηϊίεῖν οπαγρίηρ [οῦ ἢ Πανίηρ βροκδη ἱρηογαηΥ δηά 

. πυβ οδαάϊηρῚΥ ἀρουῖ αοά, δηὰ {μὲ8 100 ἴῃ 8 τεϑροῆβα δάηγιβ 

(425). Οπ {δε οἵἴμεγ μδηά, ἰῃ τς Ἐρίΐοριια Ὑδμννεδ ἀγα! Ὑ 
ἀϑϑεγίβ [παὶ [00 πδ5 βαϊά ψῆαῖ ννὰβ εἰρδε, δηά {πὰ ἔτ εημβ δαὶ 
ν85 ψγοηρ δῦοις αοά. [5 ἴδε ομα ἃ οοηἀεπιπαίίζοη, [6 οἴποῦ 
δη δοαυΐία] ο» ἐΐδ φαηδ σλαηρεῦ ἴῃ αἰϊειιριηρ᾽ ἃ ΓΕΡΙγ ἴο {ἢ 15. 

ηυεβίίοη, ἰδ ἰβ πασαϑϑαιν ἴἰο ἴαϊκε ἱπῖο δοοοιιπὶ ἴπ6 ϑρβεοῦ οἵ. 

Ὑδηνεῇ 85 ἃ ψῃοῖς, δηὰ ἴο οὔβογενε ννδαΐ ἰξ ἀοα8 ποῖ οοηίδίη 85 

“6}1 5 ψβαὶ ἴὲ ἀοεβ. ναὶ {πε ΒΡΘΘΟΣ ἀοαβ ποῖ οοηΐδίῃ ἰ5 

β'πρΊ ]ΑΥν ἱπιροτίαπί; ἔογ 15 βίίθδησθ ἰβ ἃ ἴδοῖϊ γερειοη οὗ ἔμπα 
λιαάρεπιεης Ομ! δηρεά Ὁγ τῃς Θαϊάη ἱπ ἴμ6 Ρτγοΐοριι, δῇ δητίοῖ- 
Ῥαϊίοη οὗ {πε νἱπάϊοδϊξίοη οὗ ον δρδϊηβὲ ἴμε ἔτίεπαάβ Ἔβχργεββοά 

πῃ ἴπε Ερίοριιε, ἀπά ἃ }ιι5πεβοδίίοη οὗ οπε οἵ 1908 ἔνο ἐπουρῆῖα 
οἵ ἀοά δραϊηβί {π6 οἵἴμεσ. ὙὍῆπα βρϑθοῖ 'ἴπ πὸ ΨΑΥ ΡΌΘ6Β Ὀδοὶς οἡ 

ΥΔΆν ἢ 5 υἀροπιεηΐ ἰη πε Ρτοίορμιια; ἰξ ἀοα5 ποῖ ἴῃ {π6 5] σῃϊεβι 

ἅἄερτεε δάμης [6 Ἰυδίοε οὗ {πε ϑαΐδπ᾽ 5 ἱπιριισηπιοπὶ οὗ (ἢς 

ἰπηαῦ βργίηρβ, οὔ ἴῃς ἔτι θη δ᾽ ἱπιρυρηηπιδηξ οὗ ἰδς υυἱνατγή 
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εἰεπιεηῖβ οὗ [00᾽5 οοπδυοσί Ὀεΐοτε δἰ5 βυβεγίηρς σάπια ἀροη Ἀΐπὶ : 

ἰξ ἄοεβ ποῖ, 8ἃ5 ]οὉ μδά αἵ {{π|ὲ5 ἔεαγεά, σδῆονν ἀοά, σψῆεη Ης 

ἌΡΡΘΑγβ, πη} 5Ε}γ ἰγααιπρ' Πἰπὶ 845 δηδ ργοπουποίηρ Πἷπι σα ΠΥ 

οὗ 5:π5 δυο ἃ5 οουά δοοοιηΐ ἔοσγ ἢἰ5 βυβεγίηρβ. Τἤυβ (Π6 

ΒΡδδοῦ ἴδον σοπῆγηιβ ἴῃς νοΐος οὗ [00 5 σοπβοίεηοε, {παῖ- πὶ 

1 παά Ὀδθη ἔγεθ ἔγοπι ὈΪαπιθ. Τἢε οοπαεπιπδίίοη ἱπιρ!αά 'π 

1Π6 ορεηΐηρ' δηά οἱοβίπρ' νογάβ (482 4202) οὗ πε βρεεοῖ ἰ5 οἵὗἁ 

710}᾽5 ογιεἰοίβηι οὐ Οοα᾽β ννᾶυβ, ποῖ 845 {π6ὺ δοίιδ!ν πνεγα, δυϊ 

85 ἴδεν ψουϊά παν Ὀεεη ἰἔ τῆ6 πεοῦὺ οὗ 8υβετγίηρ Ὀεΐηρ᾽ 

Αννα δηὰ πηογεϊνγ ραπδᾶὶ τνεγα ἴσας; ἴῃ οἴπεγ ψογάβ, ἰξ ἰ5 

ἃ σοηάδεπιηδίίοη οὗ βοιηείπίηρ τπδὲὶ παά ἰδίκεῃ ρΐδος ὡϑγορ {π6 

οδἰαπιῖν μαὰ Ὀεΐα!!Ἔ [οὉ, οὗ βοπιεϊίηρ' σοηβεαυθηῖν τπᾶὶ τγὰ5 

ῃοΐῖ..16 σαυ86 οὗ [παῖ δυδεγίηρ. [1 ἰ5 δὶ 16 βᾶπια {ἰπιὲ ἃ σοη- 

ἀεπιπδίίΐοη οὗ ἴπ6 [ΠΘΟΥῪ Ραγϑιβίε Εν πιαϊπἰδ θά ὉΥ {πὸ ἐγθη5 

δηά οὐἱγ Πα] ἀραπάοηεά Ὀγ 0Ὁ δἰ πιβαῖ; ἴογ πδΐ {πϑοτγ ἱπιρ] 6 « 
ἃ οἷαίπι ἰο δὴ Ἔχίθηϊ οὗ δοαιιαϊηΐαπος νυ Οοα᾽ 5 ννᾶγ5 ἡ μοῦ [ἢ 15 

πε ρυγροβα οὗ ἴε βρϑεθοῆ ἴο 5ῇον ἴπαὶ πιδη ἀϊά ποί ροββϑββ. 

Εογ {πὰ τοβϑῖ, ἴδ βϑρβεοῦ ἰ8 ἀϊγεοϊεα τονναγάβ {Πι5ἰγαϊίηρ ἴδ 

ταλγνο] οι ταηρα οὗ Υδηνεθ᾽ 5 δοιί νι [165, τπ6 ἱππυπιογαῦῖα 
εἰεμιδηΐῖβ, ἱπαχριοαῦϊα ΌΥῪ πιᾶη, ἴῃ Ηἰβ ννᾶγβ8. [π᾿ οογίδϊη 

τοβρθοῖβ [18 τιδὺ 56 6πὶ ἰγγαίενδηϊ: [οΟὉ Ὧο [655 ἴδῃ {πὸ ἔγίεπάς 

δά δοϊκηονϊεάρεαά τπαὶ Οοα᾽5 ννᾶγβ ψεγ ραβδὶ βππάϊηρ ουὔῦ; Ὀυὲ 

]οὉ ἴπ οπαγρίηρ σοά νῖτἢ ἰπ)ιβέῖος μδά τηδάς υ56 οὗ [δε οἱά 
τπεοῦν ὑπαὶ ἱπηρ]Π οἱ ἸῪ 1αϊά οἱαῖπι ἴο ἃ οοπιρίεῖς Κπον]εάρε οὗ 
(οὐ 5 νγ8 ἢ ππδη; [οὉ᾽5 δοκπονϊεάρπιθηξϊ οὗ ἔδυϊτ (425:6) 
8. δοοογάϊηρν {πε ἴο {πε οοηξεββίοη ὑπαὶ πα δαά 5ροΐκεῃ 

Ὀεγοηά δῖ5 Κπηον]οάρα. 
8 20. Βυϊ [πΠ6 βρεβθοῦ οὐ Υ̓δην βῆ δοοοπιρδηΐεβ δῃ ἀρρθᾶγδηοα 

οζ αἴγεοῖ πιδηϊεβιίδίίοη οὗ Υδινεῆ το ᾿οῦ, ἀπά ἰπ [Π15 τεβρϑοῖ ἰ5 

ἴῃς ἀΐγεςξ τεβροηβε οὗ Ὑδῆνεϊ ἴο [ο᾽5 ἀδεερεβῖ ἀδϑῖγε : ]οῦ 88 

δὶ Ϊαϑβὲ ἰουηά ὙδΔηνοὮ; δηά, ἴη βρὶϊε οὔ {86 γεῦυκα οὗ δὲς ννογάς 

. Βαγοπά Κπονϊεάρα, Βα 85 ἑουηά Υδῆννθῃ οἡ ἢἰβ βἰάθβ, πο πιοῦδ 

οβίγδηρ δα ἔτοηι ἰπὶ πδη ἴῃ [Π6 ἀδγ5 οὗ ἢῖ5 ἔογτηδγ ργοβρεγί(γ, 
Ῥαΐ πιογὰ ᾿ς πιαῖεῖϊν ποννῃ ; ἃ5 οοπιρατεά νἱτἢ ἢΪ5 ἔογπιοσ, ἢ15 

Ῥτγεβεηΐ πον ]εάρε 15 45 βι:ρμῃς ἴο πααγίηρ,, 85 ἀϊγεοῖ, ἃγϑὲ μαπά 
Ῥεοιβοηδὶ ἴο βεοοηά δαπά δηά ἰγδάϊιϊοπαι Κπονϊεάρε. 850 ἔδγ 

ἕγοπι ἢἰ8 δαγεῦ βθηβα οὗ αοά᾽β ἔππθπάβῃρ μανίηρ θδθη 5δοννῃ 

ὉῪ ἢἰ5 ϑυβετίηρβ ἴο Ὀ6 ἃ ἀεἰ]ιι5ΐοη, [5 γα! ΠὙ ἢ85 Ὀ6οι νἱηαϊοαίοά, 
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δηα Όγ οὐ τεβροῦβα ἴο 5 ἀρρβδὶ ἢϊ5 σοπιπγχυπίοη τυ αοά 
μδ5 Ὀδεη ἱπίθηϑίῆθά. 

80 ψὲ ΠΊΔΥ τεΐαῖα {πὸ βρεϑοῦ δηά (ἢ δοοοπιρδηγίηρ' 
τηδηϊεϑιδίίοη οὗ αοά ἴο {πῈ6 ρυζροβα οὗ {86 Ὀοοϊ ; δυῖ ἰηα5- 

ταυοῃ 85 ἰπαῖ βρθθοῦβ παά ἴο οοπάδπιη ἴδε ἴπθοσῪ τυἱϊπουΐ 

Ρυξζιίηρ᾽ ἀποίπεν ἰῃ [15 ρίαοε δπά ἰο οτιἰοῖζε 100 ἔογ σοπέϊηυ- 
ἵηρ' ἴο πιαῖκα υ5εὲ οὗ ἱἴΐ, Ἄνθῦ ψΒδη ἢὶβ οὐνῆ Ὄχρεγίθηοα νὰ 8 
βΒῃονΐηρ {παῖ ἰδ δά Ὀτοίκεη ἄονη, ἔοσγ ἴπε βακε οὗ οἴδαγηβββ δὶ 
1εαϑὶ [ἃ νγὰ8 βοβεηϊίαὶ πὶ τῆς ὈοοΙς 5βουϊά οἷοβα νυ δὴ ἀη- 
δαυίΐνοοδί τϑαβϑοσίίοη οὗ νῆδί αοά πμδά δϑβογιϑά ἴῃ ἔπε Ῥγοΐογριιο, 
δηά (πὸ ϑαίδη ἴπεγε δηά ἴπ6 ἔγίεη ας ἰη ἴπῸ Περαῖα μδά ἀεηϊεά ὦ 
--οκἰῆς ἱπίερτν οὗ ἴπ6 πιᾶῃ οὐ ψψδοπὶ (πε στοαὶ βυβετγίηρβ δά 
ἔαϊΙθη. ΤΗΐβ ἰ5 τεαββογίθα ἰπ ἵἴψο ννᾶγϑβ, Ὀοίῃ οὗ νϑίος ἰεανα 

ποίπίηρ' ἰαοκίηρ ἴῃ {π6 Ἔχρ]οἰπε55 οὗ ἴῃς δβϑβεγίίοη [ἢ ἔδε ἢγϑβὶ 
Ρίδαςςβ, Ὑμννθῆ ἴῃ ἴδε ΕρΠἜὌορια ἀἰγθ οι ργοηοιποθβ [ον ἴο δανα 

Ὀεδη ἴῃ {86 τἰρμῖ, ἴῃς ἔπθηάβ ἴο αν Ὀβϑη ἴῃ τς ψγοηρ; δυῖ 

ἴδετε ἰβ οὔθ τεπιαγκαῦῖς ἀϑρεοὶ οὗ Ὑδῆν ἢ 5 νογάβ: τν δαὶ Ης 

5ΔΥ5 8 ἰπαΐ ]οὉ δᾶ58 βροΐίκῃ ἰγυϊγ δηά ἴδε ἔπεπβ [4] 5οἷν σδομέ 

Ἡη: ἴῃ [ἢ}5 {ποτα 15, 30 ἔδγ 88 πε Ἰαἀρειηεηΐ οἡ [οὉ 5 οοῃηοογηδά, 

δ ἀρραζεηΐ ἀϊνογρθησοα ἔγοπι [86 οοπαάεπιπδίοσυ αιυδϑίϊοηβ ἴῃ 

485 οἷ; Ὀυΐϊ πῃ αοα᾽ 5 ϑρϑϑοῦ ἴο [οὐ ἴβεγα νγᾶβ πο γεΐδγθησε ἴο 
ψθδὶ ἴῃς ἔγίθηάς παά 5α]4 οὗ Ηἰπὶ; δπά [ἴξ ἰ5 [μὶ5 {πὲ Ξἰδηάς 

βγϑὶ ἰπ ἴδ6 ΕρΠορυς ἀπά σαγγίαβ τ ἰς ἐπε Ἰυδρεπιοηὶ οη [00 5 
νογάβ, πο οἢ ἰδ ἴτ βιοοα αἷομα υη]ἱπιϊϊεά Ὀγ ἐπα οοηΐοχὲ νουἹά 
Ρετδαρβ θὲ ἱγγεοοποίαθῖς νἱἢ 482 4ο5. 1 ἰ5 ἔγιβ, Ὑδανθῦ. 
ταῖρι πᾶνε βαἰά Ἴχργεβϑυ παὶ ἴπ6 ἔπθηβ. [ΑΙ 5εἶγ ἄδην, δηά 

700 τὴρι μεν αββογίβ 5 ἱπηόσαποα; αΐϊ (ἢϊ5 ἰῃ ἰ[561 ψψουἹά ΟὨΪΥ 
ἰηάϊτεσεν μανε ἱπαάϊοαίεα (ῃε ἔδίβεπεββ οὗ [πὸ ἔγίθη ἀ5᾽ ζλδορ» οὗ 
Οοΐ ἴῃ τεϊαϊίοη ἴο δυιπηαη Ξυβογίηρ,  ὨΙ ἢ ἰξ 15, 45 ννὰ ἢανα βθβθῆ, 

ἃ τοίη Ῥυγροβα οὗ ἴδ6 νυυϊοῦ ἴο δϑϑαγέ ; δ6 ἢδ5 ἐμπογεΐογε ργθ- 

ἔεγγεὰ ἰο ργεβεηὶ Ὑδῆνεῆ᾽ 5 Ἰυάραπχθηΐ οἡ [00 δηά (δε ἔγίδπάς 

πῃ ἃ ἔογπι οὔ ννογάβ τυ ῃῖοἢ ἀϊγεσιν ἀββεγίβ (πδὶ {πὸ ἔτος μαναὰ 

5ροίκβη ἡ γοη ΡΥ ἀρουΐ αἀοά, δηά {μαι ἰπ ἴπ6 ροϊπὲ ψῆεγε {παν 

μάνα Ὀεθη ψγοηρ ἴοΡ πμα5 θεεῃ σρῃῖ; ἵπ ἱηνεπίίηρ᾽ οἤαγραβ 

δραϊηβὶ [οὉ {πον Βᾶνα το] 1165 ἴο πιδίηϊδίη {πεὶγ ἰἤθογυ οὗ αοά; 
ἴῃ γτερυσϊαἴηρ ἴΠ 656 σθαγρ 5 δηὰ ἀδηγίηρ᾽ [δι 15 σδΑπλὶ ἐἰ6 5 ἀγα 

(οὐ 5 δοουβαίίοη οὗἩ νν]ἱοκαάπα88 ἴῃ Ηἷπι, [οὉ 85 βροίεβη τίρῆϊς, 

8 40. Νοῖ ομἷγ ἄοαβ Ὑδννε ἴμιι5 ΘΧρΊΟβϑυ δββαγί [0 ᾽ 5 
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Ἰρϊερτν οὗ οδαγαοίεσ, Ηθ αἷδο πρᾶῦκβ ἱξ ΌῪ τεπονοά δηά 

ἱπογδαβεά ουξινατά ἰοΐκεηβ οὗ Ηἰβ ἔδνοις. ΤῊ δϑροοΐ οὗ τῆς 

Ερϊΐορσας 85 οὔϊζε θεδϑη ῥδιιάροα τἱπινογίῃΥυ οὗὨ ἔπε δυΐπον οὗ τπ6 
Ροαπὶ, δηά γεαῖν ἱποοπδίβίεης νυ Π]5 ρύγροβε οὗἉ πιαϊπίδίπίησ' 

1 ροβϑίὶὈ]ε ἀϊδιητεγεβίθάπαϑβ οὗ ἢυπιδη οοπάιιοϊ, δηά ἃ νἱτίυεαὶ 
εἰνίηρ οὗ {πε οα56 ἀννᾶγ ἴο ἴῃς ἔγίθηβ οἡ ἴῃ στουηά {πὶ [οΡ᾽ 5 
ἕαϊα 1Ππδέγαῖεβ δίγεβ (ἢ6 ἐογηλιΐα πὶ ἴῆ6 τἰρμίδουβ οἂπ ΟὨΪΥ 
βυῆαν ἔον ἐπεῖγ βἰπβ ἕο ἃ {ἰπ|6 δῃά πιυβὲ υἱτεἰπιαίοῖγ ργοβρεγ. 
Βαυῖ {π6 ἔνο ροϊπίβ ἀγα ποῖ αυἱΐϊε τἱρθογ τακοη. {πὲ ἀουδία 

Ῥτοβρασγὶτν οἵ [δ᾽ 5 ἰαϊΐεσ ἄἀδγβ μαά Ῥδθβεη {πὸ ρεῖίοα ἂς ἀεπίαηάδά 
ἔοτ οοηεϊηιιοά Ξεγνίος οὗ ἀοά, ἴδε οδ]εσίίοη τψουἹά Βοϊά ; Ῥυῖ ἰξ 

ΨὰᾺ5 ποῖ: δηά ννῆδὶ [00 δά ἀδπιδηάεά τγὰβ βοπιεῖῃϊηρ᾽ ν σΥῪ 
αἀἰδετεηι---ς νπαϊοδίίοη οὗ ἢὶ5 οπαγαοΐεσ. Αραδίη {πε γτεβίογα- 

τίοη ἴο ἔοτγίυπε [4115 ποῖ δἴϊζεσ δὴν οοηέεδβδβίοη οἡ ἴῃ ραγὶ οἵ [οὗ 
οὗ 5'ηβ νης ἢ Πα οδυβοα ἢβ βιιβεγίηρβ, 85 ΕἸΊρῃδΖ δά 16 ἢϊπὶ 

ἴο Ἔχρϑοὶ ἐμαὶ ἴξ τπηῖρῃῖ, θαξ ἱπιπιεάϊαἴεῖν δἴοσ (Β6 ἡυάρεπιοηϊ οὗ 
αοά δαὶ [οὉ τε Ξξυδετγεν πᾶ5 ἔδγ βιγραββεά ἴπ6 ἔτἰεπάς ψῆο πδά 

ποὶ 5ιιϊβετγεά, ἰη ρίεουδηεββ. 700 ̓5 σμαγδοίθσ Ῥεΐηρ' αἴγθσε  Υ 

νἱπαϊοδῖοά, δὶ αἰδἰηςετεσιθ ποθ δϑίδὈ } ϑηθά, ποτα ψνὰ5 πὸ 

τοάβοὴῦ ΨὮΥ ἴΠ6 βίογυ βῃουϊὰ δηά ντἢ ἴπε βυβατγίηρϑ ἱπηῆϊοϊοά 

ἴον ἃ ραγίίουϊαγ ρύγροβε πηδάβ ρεγρεῖυδὶ δέϊες ἴῃ 6 ρυγροβα μαά 
Ὀεαη δοπίενοά. 

Τῆς τοιονδὶ οὗ [6 βρθεοῖ οὗ Ὑδῆνε, [ἢ [6 Ερίΐορσυς 
ταπιαϊηδά, νου]Ἱά ἰεανε ἴῃς ν᾿ ηἀϊοδίίοη οὗ [οὉ δηά [ἢ οοπηβοαιυοπὶ 
οοηάδεπιηδίίοη οὗὁὨ ἴπ6 ἴπδοτν οὗ (ῃς ἐγίεηάβ υπορβουτοά, ποῖ ἴο 

ΒΔΥ οἴεαγεγ ἤδη 1 5; δηά βίποα ἴπ 6 βρθδθοῦ οοηΐδίῃβ Ὡ0 ροβίξϊνα 

τἤθογΥ οὔ βιιβετγίηρ, πο οουηΐεῦ Τπεοῦγ ἴο παῖ οὗἉ {π6 ἔτγίεηά5, ἱξ 

[ᾶ8 ἴο 50π16 ἀρρεδιεά αἱΐεηῆ ἴο (6 ογ᾽ρίηδί νοζγίς, Ὑεῖ {πὸ 

οπϊβδίοη οὗ (6 βρθοοῦ ψουά ἰεαν [9 ψίζποιξ τῆδὶ ἀϊγοοὶ 

πιδηϊεϑἰδίίοη δηὰ βρεαοῦ ἴο δπὶ οὗ ἀοά ψῇῃϊοῖ ἢς παά ἀεβίγεά, 

δηά υπδηβιυνεγεά Ἔχοερί ὃν [ἢ6 τεβίογαίίοη οὗ ἢ15 ἐογίυηθβ, ννῃϊοἢ 

δα δαά ποῖ ἀεβίγτεα ; αοά ψουϊά 5111 σρδαῖς δἱ {πε δῃά οὗ 188 

ἀεδεαῖςε, Ὀαυϊ---ἰη οοηδἀεπιπδίίοη, τ 15. ἔγιια---ἰο ΕἸΙρῆαΖ οὐἱγ 

Τονατάβ ]οῦ ἢα νουϊά πε γεπιαΐη βιἰδηΐ ἴο ἴπ6 οηὰ. [1 ἔπθῃ, 

186 ϑδρθεοῦ οδῃ δ τεϊδίϊβαά ἱπ βδοπὶῈ δυο ΑΥ 85 ἢδ5 Ὀδθη 
αἰϊεπιρίεἀ ἀῇονε ἴο {πε γαϑῖ οἵ ἴδε Ὀοοῖς, ἰἰ 15. οεγίδίηυ δδίεϑι ἴὸ 

τεϊαίη ἴἴ ; ἔογ (8. 20) ἔδεε δα πο ἱηάερεπάεπίἪε γεαβοηβ οὗἉ βίγϊε, 
οἴρ., ἔογ τεψαγάϊηρ [ες οπαρίοτβ ἃ5 βεοοπάδιυ. Ηϑβδά δῃη 'ηξοι- 
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Ροϊαῖογ ἔεϊξ οδ᾽ἱδά ἵροὰ ἴο σοιῆροβε ἃ βϑρϑεοῦ, ἰΐ ἰβ. ΟἹἹΚ ἴοο 

Ῥεοῦδῦϊς ἰπαὶ με ψνουἹά, τὸ {π6 δυΐδος οἵ ΕἸ, Βανε ἀν εἷς 

πιογα οἰθαγν δηὰ ἀΐγεοι Υ ἀροη 70 δ᾽5 ὈΪαπιαννογι ΐπεθβ. Οη [Π6 

οἴμεγ παπά, ἰἰ ἰ5 ἀἰῆους ἴο 5εὲ6ὲ ννμαῖ Κίημά οἵ βρεεοῦ, ογεαίηρ᾽ 
ἔεννεν αἰ ΒΠου{|65 οτ ρἰνίηρ ρτεδῖογ βαι βέδοιϊίοη, οουἹὰ ἢανε θεεῃ 

ςοπιροβοά δγ ἃ ψυτίέεσ ψῆο {πὸ τππ οτἱρίπαὶ δυῖποῦ (1) ἱπιοπά θὰ 
ἴο ᾿πϑἰβὲ {πὶ ]Ὼὺ0 παά ποΐ βυβεγεὰ ἴογ 5'πβ πε πδά οοπιηεά, 

δηᾶὰ {παῖ {π6 ποθοῦν νοῦ πεοεβϑίϊαιθα πὰ ἱπέδγεηος παὶ 86 
μαά, ννὰβ ἱπαγϑίογε ἔαϊβε ; δῃά (2) πὰ γεῖ ηο ροϑβιεῖνε ἔπδθογυ οὗ 
Βυβεγίηρ ἴο ῥεοροιιπά, δηὰ ννὰβ γαίπεγ, ρεγῆδρϑ, ἱποϊηβδὰ ἴο 

ἀερτγεοδίθ ἔπε ἔογπιδίίοη οὗ ἔγαεβα 1ῃπϑογίεβ, ἰεβῖ, τεβείπρ' ἃ5 {ΠῸῪ 

τοῦδ ὑροὸπ ἰπδάεαυδῖς πον ]εάχεα, ΠΥ ἴοο 5Πῃοιϊὰ πᾶνα 

Ῥγδοιίοδί γεβυ] 5 85 [εγθ]6 ἃ5 15 οὐνὴ δχρεγίδηος Βδὰ βῆοννῃ 
βοννεά ἔγοπι ἴΠ6 συγγαπί τἤδογυ. ΕῸΥ ἴπΠ656 γαᾶβοῃβ, ψνἢ1]6 51}}} 

ΒΘΏΒΙΡ]6 οὗ οεγίδὶπ αἰ βῆηοι {1685 δηά ἴῃ6 πεοθϑϑιυ ἔοσ 5οπΊ 

ΒΟ εῖν ἴῃ ἀείεπαϊηρ [ἢ ρθε 85 δὴ ἱπίερταὶ ραγί οὔ [ἢ Ὀοοῖ, 

Ι πον τεϊδίη ἰξ ποσὰ ἀδοϊβίνεϊυ ἴπϑη πὶ αἰὙ Οὐδ. 7 γοΩ, ἐο ἐδλδ 
ΟΤΖ., Ρρ. 119-122. 

841. ΑΩῪ )υάρεπιεηϊ οὗ [πε Ξοορε δηά ρυγροβε οὗ ἴδε Ῥοοΐς 
5 τπῦυοἢ τογο αβεοίοα Ὀγ ἴῃς αυεβίίοη οὗ 186 ἱπίερτίεγ οὗὨ ἴδε 

βρεεοπ(Ἕβ) οὗ ΕἸ. Βδδβοῦβ νοι δανε ἀρρεδγοὰ δηδ ἂγὰ 

κεν ἴο ἀρρεᾶγ ἴο πδην βιιβηοίεπι ἴο βδῇον {δμαΐ [5 ραγί οἵ (88 

Ῥοοῖΐκ 'ἰ5 δὴ δάαϊιίἼοῃ ἴο ἴθ οτἱρίπαὶ ροεπι, ἀπ σοηβεαιεηιν 

παιδὶ ποῖ δα ιι5εὰ ἴῃ ἀδίεγηιπηίηρ ἴπ6 ρυγροβθα οὗ ἴδε δυΐποῦ 

οὗὨ 1π6 οτἱρίπαὶ ψνογίκ, μάνα αἰγεδαν Ὅδεη ρίνεη (8 22 8.); δηὰ 
1πε656 γεᾶβοῦβ δα δηίογοαα γαῖμεγ ἰβδὴ τννεδϊκεηθαὰ ὃν δα 

αἰξεπιρῖβ παὶ ανα Ῥθδθη πιδάς ἴο πὰ ἤογα {86 οτγἱρίμαὶ δυίμογ᾽ 5 
βοϊυζίοη οὗ ἴδε ργοῦίδηι οἵ (Π6 Ὀοοῖκ. 

Τῆς δο]εβὶ δηά πιοϑί εἰδρογαίε οὔ ἔπεβε δἰἰεπιρίβ ἰβ8 Βυ.᾽5, νηΐ ἢ ἰ5 ἔἢι5 
ἀεβογίδεά δηά οτιἰοϊχεῦὰ Ὁ Ὠτ. 2075 410. :---“Α αἀἰβετεηὶ νίενν οὗ ἰδ 
ϑοορε οὔ (ἢς Ὀοοϊς 15 ἰδἴκεη ὉῪ ἴποβε ννῆο---ῶἂς Θομίοιίπιαηη, Πεαρπί., Εἰδδηι 
(Εἰηδ. τ, χ61., 278 {.), δρά εβρεοίδ!ν Βυάάε---οἰκπον]εάσε πε ΕἸΙμα- 
ΒΡεδΟΒε5 88 δὴ ογὶρπδὶ ραγί οὗἩ ἴῃ ροἊπι. Ὑἤεβε πυϊζεγθ οοηβίάογ {πὶ 
φῆδὶ 85 ἱπαάϊςαίοα «αὔονε 88 ἃ οοἰϊδίεγαὶ δἱἷπὶ οὗ (ἴς Ῥοοῖκ, νἱζ., (πδ 
ἀοοίϊτίης οὗ ἔπε ὐἐξοῥιέηανν οὐ ῥεγέγγέηρ ναῖὰς οἵ βυβετίης, 15 ἰῃ γεδιν 115 
πιαὶῃ αἰπὶ --- οἵ, δἱ ἰεδϑὲ (Ε: εἶπ), 118 πιδῖῃ ροβίζίνε αἷσι. Τῇυ5 Βυαάς 
(ον. Ὁ. χχχ (2 χ!) ἢ. εἰς.) οὔβεγνεβ [παὶ 70", ἱπουρὴ γτἰρμίθουβ Ὀείογα 
δε νἱ5ὶῖ οΥἩἨ Β!5 ἐγίεπάβ, ἰπ ἀεξεπαϊηρ ἰβ γἰ ίεουβηεβθ δραίΐπϑὶ πεῖς εἰεπὶ 
Τεργοδο ἢ 5 (23) δπά (ς. 4--5, εἴς.) ορεη δἱίδοκβ, ἔε]! ἰπίο βίη : ςρέγέμαὶ ῥγίάε, 
ἃ 5'η. δυῦεϊεγ ἐνεῶ μα ἴδε βε ἤβμηςβϑ οὗ ἰ5 ρίειυ, ν"ίο ἢ νγῶθ μῶὶ ἐξ 
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ταπιρίογ βιιβρεοίεά, τνα8 ἰαίεης ἴῃ 18 παίυτε ἔγοπι ἴπς ἤγβιὶ (ορ. Εἰεδαι, Ὁ. 
263): δπὰ τῇς οὔ]εοὶ οὗἩ [ες 8υβετίπρ βεπὶ ὑροὸπ ἢΐπὶ ννὰ8 ἴο Ὀγίπρ 1π|5 
μιά 'δα δἰπ ἰο δὶς Ἷοπϑβοίοιιβηββϑ, ἴο ἰεδά πἰπιὶ ἴο σοπίεβϑϑ ἰΐ, ἃ8 ες ἀοδβ ἰπ 

425.:δ, ἀπά 80 ἴο ρυτιν δηά σοπῆγπι ἢ15 βρί γί] παίαγο... . Τῆς οτγἰβῖπδὶ 
[οἰκ- ’αὶς [8 7] οὗ ]οῦ, ἱπ νυν βίοῃ ἴδε ηυεδιίου νναβ, 7» Σ,ροΐςνε ἐδδ τοοῦ οὐδ 
2έείν  7ς ἐδένέ σωτὰ ἃ ἐδῖπρ᾽ ας αὐκίνιεγεςίεα ῥίεέν 2... . τῇς ροεῖ αὐδορίεὰ 
45 ἴδε ἐγαπιενόοσγί ἔογ ἢῖβ ποι. ἍΜΠΉ Πίπι, πονψενεγ, {πε αυςβίϊοι 

Ῥεοοπιεβ ἃ ἄεερεγ δηά Ὀγοδάεγ οπς, ὕχρ ἐδ νίρλέεοις ς77)εγ} απα {7 20, 
τυῦν  απὰ (δε (γίαὶ οὔ ]οδ᾽β στρ βίεουφπεβϑβ (νη οἢ ἰθ ἴῃς ἰπεπὶς οὗ ἔπε 
Ῥεοϊογχυο) θεσοπιεβ ἴδε ρυγ βοφίίοι οὗ πί8 ομαγαοίεσ δηά [πε Ἴοοηῆτγπιδίϊοω 
οὗὨ [58 δι... . Οοπβίβίθπε νυ (18 νίενν οὗἩ [πε σεπεγαὶ βοορε οὗ ἴΠπῸ 
Ῥοοΐκ, ἴα β8πης νυῦϊεγβ οσοηϑίδεσ ποῖ οὐἱν ἴπαὶ {πε ΕἸ Πυ-5ρεεοπθβ ἀγα (δα 
ννογὶκ οὗ ἴπε ογίρίμδὶ δυΐϊπογ, θυϊ πδξ ΠΥ ργεϑαπὶ ἢ5 οννῃ βοϊυκίοη οὗ ἴῃ6 
ῬτοῦΪεπι. Απά 80 Βυάάε τεπιαγῖβ (5 ρρ. χὶν Νὲ., 223) {πὶ ΕἸΐρῃαζ (ς. 4-5) 
εχρί δἰπβ ϑυβεγί πρὶ ον 48 ἃ ρυπίβῃπιεπηί οὗ σεΐμαὶ βἷη : ]0Ὁ (4Κ68 ἴπε 8απιε 
νἱενν οὗ ἴ ; ΕἸ, οα ἔπ οοηπίγαγυ, Ἔχρ δίηϑ ᾿ξ 858 ἀεβιρπεαὰ ἴο πιαῖκα πιδῃ 
οοηῃδβοίουβ οὗἁ ῥαίεηέ βίη, πὰ ἱμεγεῦν ἴο Ἔπδῦ]α δϊπιὶ ἰο τερεηΐ δπά ονεγοοπια 
ἴι. Βυάάε ἀείεπαάβ. ἢΙ8 ἴἤδογν οὗ ἴδε Ὀοοῖς νυ πιατκεα 5101} δηὰ Δ ΌΠΠν ; 
Ῥυΐ ἰξ πᾶν 6 ἀουδίεά ππεῖπεγ ἃ ἀοοίγίπε νος, μοννενοσ ἵστα ἀπά ρῥγο- 
[ουηὰ ἰπ ἴῃς αὐβίγδοϊ, 18 8ο 1π||Σ ἀδνεϊορεά ΌΥ πε ροεῖ Πίπιβε!, σαπ μανς 
ἴοττιεά {με πιδίη ἰάεα οἵ δβ ψογσκ.0 τΎῶςε ἀοοίτίηε οὗὨ με ἀϊβοϊρ᾽ πατῪ 
ξυποϊίοη οὗὨ 5υβεγίης ἰ8 νοῦν βυροτγαϊπαῖς ἰῃ ἰῃς Ὀοοϊς ; ἐνεῶ ἴῃ ΕἸΐμυ ἴἰ 
ἄοεβ ποὶ βἰαπά οὐυὐ τὐἱτῃ {πε οἰεαγηθθθ δπά ἀϊγεοΐπεϑβ (παὶ που Ὀς 
ἐχρεοίοά, ἰξ πε ροεὶ ψψεγὰ ἵπεγεὰ ργεϑδητηρ' πἰ5 οὐνῃ βοϊυζϊίοη οὗ ἔπε ργοῦϊεπι. 
Νοσγ, που ἰἰ 8 ἴσια μαι ΕἸ δεεϑ ἴῃ βυβεγίη ἃ ρυγροβε οὗ ρστδοε, ἰ5 ἴὶ 
αἱ 4}1 εἰεας ταὶ με νίεννβ ἴἃ 88 ϑεπὲ οὐ (ογ Ἄνθη οἰ εῆγ) ἔον ἴῃς οογγεοϊίοη 
οἵ Ἰαέενιέ βὶῃ : ἀπά ργίάς 18 δ] υὐδα ἰο ὉΥ Ηἰπὶ οἹἱῪ ἴπ 43,7 346." Ι( τᾶν ΡῈ 
δάἀάεά ἐμαὶ δε ἰεχὶ δηά πιοδηΐηρ οὗ 22}718 ποῖ αυἱΐε ςεγίαϊη (5εα ἢ. {πογο), 
πὰ (δαὶ {πε ἴεγηι ἴῃ 269 (Υ13220}} ἱπιρ]1658 δηγίΐηρ Ῥυΐ δυῦ1]6 ϑρὶεϊίυδ! ρίας : 
ἰξ τείεγβ, ἃ8 πε οοπίεχὲ αἷβο βϑῇοννβ (νν. ν.12), ἰο ργουά, ἀεῆδηϊ, ορροϑίείου 
ἴο οὐ 5 ν}}} ἀπά γεΐυβαὶ ἴο βεγνε Ηἰπι---ἰῃδ νεγὺ ορροβίίε οὗ ]0}᾽ 5 δαπιε- 
1ε585 δηά αοά-δαγίηρ 116. ὙΠετε τνου]ά, ἴοο, Ὀς ϑοπιειϊπίπρ' Πυπιογουβ ἴῃ 
ΕἸ, το οογίδίην βυβετβ ἔγοπι πὸ Ἔχοθβ88 οὗ πυπι!γ, του κίπρ᾽ ]0Ὁ ον 
ϑρίγίξυδι ργίάε. ϑ8ες, ζυγίβεγ, ου 315} (ρ. 285) 347. 

ΟΥ̓ (δα νεγὺ εχίεηβίνε ᾿ἰϊεγαίαγε, ἰπ δἀαϊιίοη ἰο οοπιπχεηίατγίεβ, ἱπίσγοάυο- 
εἰοηβ ἴο ἐς ΟἿ., τηά δτίϊοϊεβ ἱπ Βίδ᾽ε Ὀἱοιϊ οπαγίεϑ οὐ [πε ρυΐροβε οὗ {με 
Ῥοοῖς, {6 ἐοϊοννίηρ, πᾶν ὍῊ πιεπίϊοποά : Βεγηβίεϊη (45 οἰϊεά ἴῃ 8 28 πη.) ; 
Βείπεοκε, 22» Ονγωράρεάανιζε ὧδε Β. 170 (1863); Θοάεῖ, Φλαϊες Βιδιίέφιοα 
(1873), Ε. Τ. (1875); Ετουάς, δλονέ ϑδέμαϊἐες οήν Ογεαΐ διωδηεείς (1867), ἱ. 
φοδί. ; νει μαυβεη, ἴα 72 7, 1871, 552-57 ; ὟΝ. Η. ἀτεεη, 7Ζ.ε Ανριενιοηέ 
97 τῴ Βοοῖ ο 7οὃ ὠργοϊεα (1873}: }. Β. Μοσίεν, Ἔδϑεαγς Ἡέρίονίεαϊ απα 
Τἀεοϊορίεαϊ, 1878, ἰἰ. τ64ᾳ-254 : Αἰεβεῦγεςδι, 2 εν Ἡγεπάεριεηλέ ἀδς 8. Ἡ. 
(1879); Ο. Η. Η. Μνεῖρδι, δέδίίοα Εςσαγς (1886), 1-22; Α. Μ. Ἑαϊγραίγω, 
7ὰε Οἱῥν ὁ Θοά (1886), 143 ΕΞ. ; ΑΕ. α. Βγδαϊεγ, Ζεοίμγες ομε ἐλ Βοοξ ο7 7οὃ 
(1888); Μοεϊηποϊά, ““ὯΔ45 Ῥγοδίεπιβ ὅε8 Β. Ἡ.,᾿" ἴῃ ΐῖεμε )7ζαλνόδ. Χ ἀειέξολε 
ΖΤΑφοῖ. (1802), 64 ΕΞ ; ]. [κεγ, ““Δ5 Ργοθίδηι ἰη Β. Η. υ. ἄεββϑεη 1,ὅβυηρ," ἴῃ 
έμς 7αλτδό. 5 Ῥλή!. ὦ. Ῥᾶααρ. (1806), 125 Η!.; Ε. Μεγεν, σεσεῖ. ἀ, 
ΑΠενέμνες (1901), (11. 228-241; Α. 5. Ρεακς, Ζλε ῥγοῦϊενε ο"" διιζετὶπρ ἐπ ἐὰφ 
ΟΤ. (1904), εβρεοΐβ!ν ς. ν. ἢ Η. Ν. οδίπβοη, 72: Ονοςς οὔ 7οὖ (1916). 



ἃς 42. 48, ΤῊΕΞ ΑΟΕῈ ΩΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ Ιχν 

ΝΙ. ΤῊΞ ΑΕ ΟΡ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ὃ 42. Α5. ἴο ἴπ6 αρὲ οἵ 7οῦ, ορὶπίοηβ ἢανε ἀϊβεγεά ρεγῆαρβ 

ποσὰ υἱεῖ ἰμᾶπ τ τεραγά ἴο δηγ οἵμεγ Ὀοοῖς οὔ {πε ΟΤ., 

1πουρἢ ἴῃ τεοεηΐ {ἰπλ6ὲ5 ἴπεγα ἰ5 ἱπογεδβϑίηρ δρτϑαπιθηΐ ἰδαῖ 

Μ ΉΠῸῈ {πὰ Ὀοοΐκ ἰ58 οεγίδἰηἶν οἱάδθγ ἴδῃ [πὸ 1ϑΐ, 1 ἰ5 Βοδγοεῖν 
οἷος ἴδῃ τπ 6 5 ἢ οἵ δ 41} δνθηῖβ 6 δίῃ Ἵεηΐ. Β.0. 

11 ἰ5 οἴϊξη βαϊά ἐμαὶ ἴπθ Ὀοοΐς ννὰβ γα τόμ ἀϑογ θεά ἴο 

Μοβεβ ; 115 15. ηοΐ οοτγεοῖ, ἰξ Ὁγ ἴξ 15 πιδδηΐ πᾶΐ δυο ννα5 ἴπ6 

οοῃδίϑίεπὶ δηοίεηϊ ορίηΐοη. Οη [πε οἴμοι δαηά, εαὺγ εν 5 ἢ 

"85 βοδιοεῖν [655 αἰνἀεά ἤδη πιοάδτῃ ορίηΐοη. ἴῃ {86 ψε]}- 

Κποῖνῃ ρᾶββαρὲ ἰη ἴδε Βεανγοπίαη Ταϊπιυά (Θαδα Βαίλγα, τ4Ὁ, 

158) οὐ ἴδε οὔρίη οὗ ἴῆε Ῥοοκβ οὗ ἴπε ΟΤ. ἰξ ἰ5 βίδίεά (παῖ 
“Μοβεβ ντοῖε ἢἰβ οη Ὀοοῖς, δπά [88 ρββϑβϑαρεβ δρσιιξ Βαΐδαπι 

δηά 100; Ὀυξ ἰπ {πε ἀϊδουβδίοη παῖ ἔοϊονβ νᾶγίοιιβ δὶς 

ἀβογῖδα ἐπα θοοΐκς (οτ ἐπε [1ξδι1π|6) οὗ ]οῦ ἴο {πε ἀρε οἵ 158δο, οἵ 
]Ά.οῦ, ογ Ϊοβερῇ, οὐ {Π6 5ρ165, οὐ ἴδ άρε5, οἵ οὗ (ῃς Κηρ ἄοπι 

οἵ 5.ιεῦβ, οζ οὔ [86 γοΐυγῃ ἔγοηι 6 Οδρενὶγ, οἵ οὗ Αμδβυσσγιιβ. 

ΤΕΘ ραβϑβᾶρε ͵5 ἐγαηδίδιεά ἴω 81} ἰὰ Εγὶς, ὕσηοη οὗ δε ΟΤ. 2736. ὙΠς 
νδτίουβ ορ᾽ πο τεϑὶ οὔ ἃ νεγῪ ογυάς ἔογῃ, οὗ οὔ ἰοἶϑπι; ἐ. 9. [ῃ ς 5᾽ πη] γι Ὑ 
οἵ ΤΡ ]0Ὁ 1) ἀπά γ» Νυ. 132; {πε υϑ8ὲ οὗ ὉῈκ ἴῃ ]οὉ 19 ἀπά Εχ. 3416; τΠ6 
βυρροβί(ίοη ἰβαὶ [οὉ νν85 πιδγγίοά ἰοὸ Ὠίηβδῃ, 1 δοοῦ᾽ 5 ἀδυρδίενγ, βίποες ἴω 
σοπηεοιίοη τι δοΐΒ Ὠϊηδἢ απά 100᾽8 νυ ἔα ἰῃς ἔστ π522) 8 υβεά οἵ ἱπιρ!εὰ 
(190 2,9, σα. 347). 

8 43. Ἐχίογηδὶ δνίάεηοε οἱεαγίν ἀβῆπεβ δ. 1οὸὺ Β.0. 8δ5 ἴπ6 
ἀονηναγά 1ἰπιϊ οὗ ἀαΐε ; δηά ΌῪ ἴπθη ἴπ6 Ὀοοῖς αἰγθδόν οου- 

ταἰηεα ἐπ βρεεοϊ(ε8) οὗ Εἰ, δηθὰ παά Ὀδθη ἰγδηβαϊεά ἰηΐο 
ατεοῖς. 

Τῆς ενίάεπος σοηοἶβίβ οὗ ἃ ραβϑϑαρὸ Ἵεχίγδοίεά δγ Ευ58. (γῇ. ξυ. ἰχ. 25) 
ἔγοτι ΑἸοχαηάες Ῥοϊνϊβῖον (8ο- 40 Β.0.), γνῆο ἴῃ ἴαγῃ οἱΐε 8 ἔγοπι Αεἰβίεβδβ ; 
Ατγίβιθαϑ μανίηρ βυπιπιαγίζεα ἴῃς ϑίογυ ἴῃ {πε Ργοίογχιυιθ γιπ8 πιυς ἢ πιοῦα 
ΒυτΩΠΊΔΙΓΙΥ ονεῦ ἴῃς ταδὶ οὗ με δίογυ ; ἰῃ Ῥοϊγῃϊβίογ᾽ 5 ννογάβ : ̓Αρισταίας δέ 
φησιν ἐν τῷ περὶ ᾿Ιουδαίων . . . φαύλως δὲ αὐτοῦ (Ξς. ᾿Ιωβ) διακειμένου ἔλθεῖν εἰς 
ἐπίσκεψιν ᾿Ἔλιφαν τὸν Θαιμανιτῶν βασιλέα καὶ Βαλδαδ τῶν Σαυχαίων τύραννον καὶ 
Σωφαρ τὸν Μανναίων βασιλέα, ἐλθεῖν δὲ καὶ Ἔλιονν τὸν Βαραχιηλ τὸν Ζωβίτην. 
ἸΙαρακαλουμένον δὲ, φάναι καὶ χωρίς καρακλήσεως ἐμμενεῖν αὐτὸν ἕν τε τῇ εὐσεβείᾳ 

καὶ τοῖς δεινοῖς. Τὸν δὲ θεὸν, ἀγασθεντα τὴν εὐψυχίαν αὐτοῦ, τῆς τε νόσον αὐτὸν 
ἀπυλῦσαι, καὶ πολλῶν κύριον ὑπκάρξεων ποιῆσαι. 

έ 
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Βοη-ϑἰγαοῦ ἷ (ς. 180 Β.0.) τείεγβ ἴο [οὗ ἃ5 ἃ ρεβοῦ πιδη!οπθᾶ 

ἴῃ ἴῃ6 Ῥοοῖκ οὗ ΕΖΕΚΙΟΙ ; θυΐϊ τΠ]8 ψου!ά βυρρεβὲ ἀπέβη αγῖεν 

ταῖμες ἴπδη ἔην] ΑΥ ἢ τπ6 Βοος οὗ ον, δπὰ γεῖ τῆς 
Ῥᾶγα]ΠΠεἱ ραββϑαρὲβ (8 45) ρέονε δαὶ (μη]ε55 100 νγὰβ τυγίτθη 
Ἰαῖογ τβαη 5᾽γ.) δ5:τ. ννὰβ δοίυ δι δηλ ]ἶαγ τυ τ86 Ὀοοῖς οὗ 
7οῦ. 

8 44. Νν»ε ἃ΄ἴὲ ἴπ5 τἤτοννῃ Ὀδοῖς οὐ ἱπίθγηδὶ ονίάδθηος ἔος 

δυο ἀειογηιιπαϊίου οὗ [86 αρννατὰ ἀπά οἵ βυοῖ δχδοῖοσ ἀείοσγ- 

πιϊπδίίοη οὗ ἀοννηνναγὰ [1π|}15 οὗ ἀδἴθ ἃ5 πΊδυ δ ΡοΟΒ5510]6. 

(1) δἴποε [88 δυϊποι᾽β ἱπιαρί παιίίοη ἜἼχίθηβ ἴο πὸ βαιπρ' οὗ 
τῆ ροβδπηι, ἰξ 5 ἃ πιὶϑίαϊκε ἴο ἰηξοσ ἴπῸ ἀρὰ οἵ ἴδ τογέζο» ἔγοπι τῆς 

οἰγουιπιδίδηοαδβ οὗ ἴΠ6 λόγὺ οὗ ἴῃ6 Ῥοοῖκ. Βγοδαάϊυ βρεβδκίηρ, {δα 

ρὲ ἴῃ ψῃίοῖ τἴΠ6 ννγῖτοτ ἰηϊθη 5 υ5 ἴο [Πϊηϊς οὗ ]0Ὁ 85 1ἰνίηρ,, Ὀαὲ 

οεγίδιηυ ποῖ παᾶΐ ἴἰο ψΒΙΟΏ ἢ Ὠἰπιβοῖ ἢ Ὀαϊοηροά, ἰ5 [Π6 ραϊγὶ- 
ΔΙΌΒΔΙ ἀρθ, δηὰ 6 ἀδρίοϊβ οοηαϊοπ5 νοῦ πα γεραγάθα 85 

οπαγδοίζογίβεις οὗ ἐμὲ ἀρθὲ. ὙὉῆϊβ 18 νΈΎῪ Οἰθαυν βθθη ἴῃ {δα 
Ἰεηρτῃ οὗ [μ αββϑίρηβά ἴο [οῦ : δὲ ᾿ἰνοά 140 γδαῖβ δἴϊογ ἴπε 
τεϑιογδιίοη οὗ 815 ἔογίιιπεβ, δηά {μεγοΐογα βοπιθιῃίπρ ἀρργοδοῆ- 
ἵπρ, ἰδ ποῖ Ἔδχοθεάϊηρ' 200 ἱπ 411 (ρεῦμαρβ 210 γβᾶϑῦβ, 42} ἢ.}; 

ἰῃ οἴδπε ψνογάβ, δἷβ γϑαῦβ δχοβεάβδά ἴποβε οὔ Αργδαῆδπὶ 
(175. ἀπ. 257, ἰβδᾶδᾶὸ (ι8ο, ἀπ. 4533), δηά Ϊ|δοοῦ (147, 
6η. 4733), Ἰβουρὴ πα ὺ 61] πιυσῇ σμογί οὗ ἴῃβοβα οὗ τπ6 δηΐε- 
ἀϊυνίαη5. ΑΒ ραγῖ οὔτ ]5 ἱπιαρίηπδίϊνα βειηρ, ποῖ πεοαββα τ ν 85 

τεργοάυοίηρ᾽ [ῃς σοηάϊτοη5 δοίυ δ! ργανδιηρ ἰπ οἵ ρθουϊαγ ἴο 

186 δυΐμοτ᾽β οὐνῃ ἀρε, οἵ Δρρί γίηρ' ἴἰο ἔπε νυγίτετ᾽β ον οἰγοιπι- 

βίδηοαβ, Μὰ πιᾶν ταραγά {Π6 ἀεβογίριίοη οὗ [οδ᾽5 ψελ] ἢ ἐπ οδίεῖα 
δηά "5ἷανδβ (1, ορ. αἢ. 13; 2612:14.32), ῃ18 βδογοϊπρ' 45 ῃεδά οὗ ἃ 

ἔαγαῖϊυ, κ ΑὈγαδπι, ἴσας δπά ]δοοῦ, νἱίποιΐξ ἢ δϑϑἰβίδπος 

οὗ ἃ ρείεδί, [ιἰβ υβ6 οὗ διιγηϊ-οἤεγίηρβ γαίμβοσγ ἴδ (πε πλογὰ 

ΒρΡΘοϊῆς εἐχρίδίογυ ϑδογίῆοεβ οὗ ἴδε ἰδαΐοσ οοάεβ (1 π.), {π6 

Οὐγγαπου οὗ {πε ζιέέαλ (4211, απ. 4319, 105. 2453). [ἐ 15 οπῖν 
ψ ἤδη ἐΑπλΠαγὶγ ἢ σοηα! οη5 δηά ουδίοπιβ ποῖ Ὀεϊοηρίηρ ἴο 
186. ραϊγίαγομαϊὶ ρὲ, οἵ δὲ 411] Ὄνβηῖβ 1655 οῃαγδοϊογβιις οὐ ἱξ 
ἴπδη οὗ ἰαῖεῦ ἀρεϑ, ἰ8 ϑῆονψῃ, [παῖ τνὰ πᾶν ἰοοῖκ ἔοσ ᾿ἰρῃϊ οα πα: 

νυτὶϊοτ᾽᾿ 5 οὐνη ἀρὰ: ἴπυ5 ἴῃ σοπίγαβί ἴο {δε Ηδεῦτγοιν ραίγίδγοῖβ, 

1οὉ 18 ἀρρδαγεπίν ᾿ἰπιβοὶ ἃ πιοπορδπιῖϑι (25 1017 4110) Δηά ἃ 

1.490 μὴν ᾿3ΥἹ 32 "2930 ΚΝ ΠΕ ὙΠ... ῬΚΡΙπ', [Ια Ο τυμίς ἢ πιϊοίγαη5- 
Ιαΐεβ, δά ΕΝ. νυβίο ἀερεπάπ οὐ (ζ, ἐπε γεέεγεπος ἀϊβαρρβᾶδγϑ. 



88. 44-48.] ΤῊΕ ΑΟΘΕῈ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ Ἰχνὶϊ 

ταθηῖρεῦ οὗ ἃ βοοίεϊγυ ἴῃ νοι πιοποραπι ργενδ118 (27. ηοΐ 

Ῥεΐηρ' ῥγοοῦ ἴο {δμε, οοπίτγατν)---ἃ ἔεαίιγα πιοδὲ ομαγδαοίεγϑίο οὗ 
δὴ ἂρὰ ἰδία ἔπδὴ ὉὨΐ. (21: 17 δπηά τεβεοίθα αἷβο ἴω οἴδποσ 
ν᾽ βάοπι 1[τεγαΐιγα (ορ. Ἐ3ὲ. 2947); ἴπ6 ρατί ρίαγεά Ὁγ 5δεῦα 

--ἰῃς ϑαρεδηβ---ἰη 11δη. 619 οδη ὃς {ΠΠυϑιταῖοά Ὁ δὴ ἰηβογίρ- 
ἰἰοη ἀδιπρ' Ργο Δ ΌΪΥ ἔγοπι δρουϊ 525 Β.6. ; δηά (πὰ ροϊϊϊοαί 

ν᾽ εἰβϑίτιι 65 γοβεοίοά ἰῃ οἿ" 1 2118-, [6 ὈΠΠΔΡΡΥ 5οοῖΐϑὶ οοηαϊτίοηβ 

βυρρεβίθα ὃν 33 γ] 2415, {πε ἀενεϊορεοά υάϊοἶαὶ Ξσγδίεηι ἱπιρη θα ἴῃ 
ἴδε ρῃγαβθοίορυ οὗ οἱ" 19 (ορ. [πάεχ, ς.ῦ. 1,8}, ἄτα βοδγοοῖυ [ἢ ο56 

οἔτῆε ραίγιγομαὶ δι οὗ δοπια ἰδῖεγ ἀρβ, [που ρ ἢ τ δΒεῖπεῦ {μαΐ Ὀ6 

{δε ἀνε οὗ ϑϑηπδοπεγ, ΝΕΟρυοδαάπεζζαι, ΑἸεχαπάεν ἴδε ατοδῖ, 

οὗ βοπῖα οἴμεγ, τῆς δἰ υϑίοης ἃγὸ ἴδ ἴοο βεηεγαῖ ἴο ἀείεγπιπα. 

56ες, ἔυγίποτ, 1519 η. 

ΤῊΪβ Πἰη6 οὗὨ ενίάδηοα ἄοἊβ οΐ ὃν ἰΐβε! ἰεδά ἴὸ ΔΥ νὉΥΥ 

Ῥγεοῖβα οἵ βϑοιγα γαϑυΐδ, ἐβουρ Ἢ 5οηλα οὗ ἰΐ βιιρρεϑβίβ ἃ ἀδῖα ηοί 

εδεῖον ἴδῃ ἴπ6 ΕχΙ]6. 
8 45. (2) Τῇ Ῥοοῖς 5 οεγίαίηγ ποῖ ἃ ργοάυοι οἵ ἴδε δαγίϊοϑὶ 

Ῥογῖοάβ οἵ δργον 1:ογαΐυσθ [1{ 15 οογίδίη!υ ἰαΐεγ ἔβδη 58. 8, 

ἔογ ἴῃ 717 τ86 τυτίτες ραγοάϊεβ Ρ58. 85 (Ὁ; 1ξ, 88 ἰβ ργοθδδῖβ, Ρβ. 8 
ἱπιρ] 165 ἔβη] Αγ γ ἱτἢ Ρ, δηθὰ Ῥ ψὰβ νυγίτἴθη δρουξ 5οὺ Β.0.; 

τπ15 δίομς Ὀγίηρβ ἄονῃ ἴδ ὈοοΙϊκ οὗ ]οῦ 85 ἰαῖε ἃ5 ἴπ6 σίῃ οεηΐξ. 
ΒΟ. [{|5 βοδγοεῖυ [685 οεγίδίη (πδὶ ἴῃ 4519 [ῃ6 δυΐδος οἵ 10 Ὁ 
15 ἀερεηάεηξ οὐ ἴ6γ.ὶ δοῖ δ, τῃουρἢ ὨΪϊ. (ρ. χχχίϊ ἔξ.) 511} 
ΒίΓΟΩΡΤΥ δὐρυςά ον ἴῃς ἀερεπάθηοσε οὗ [εγ. 2οῖ "18 οῃ 1οῦ 4519, 

ΎΒετγε ἀγα πιδηΥ οἶδεν ρα 598 0695 ἰη ]οὉ νυ οἢ ἕδνα ροϊηϊβ οὗ τεβϑευίδηςα 
ἰδ ρα 55αρε5 ἴῃ οἴδετ ὈοοΚβ, απὰ δοῦρε οὗ ϑυοῇ ἃ οπαγαοίεγ 88 ἰο ἰηάϊςαΐε 
ἀΐϊεεςὶ τογαγν ἀερεηάεηοε ου ομε διά οἵ οἴδεγ; Ὀυΐ (1) ἴξ ἰδ χεπεγα ν α18Π- 
οὐὲ ἰο ἀειετηιίηθ οὐ ὑνΒοἢ δἰάς ἀερεηάεηος 1165; (2) βδοπια οὔ {μῈ ραϑϑαρεϑ 
ἴῃ αυεδίίοπ δε οὗ υποεγίδίπ ἀδίε. 17 πε ἀερεπάεπος 11ε8 πιδίην οὐ 
ἐχοϊυβίνεΥ οα ἴδε 5ἰάς οὗ ]οῦ, ἰξ βῆοννβ νεγῪ βτεδῖ ἐδη]δτν οὐὗἨ (πὸ 
δυΐπον Ὁ ἰδῆς Πτεγαίΐωγε οὗ δἰβ ρεορῖε, δηὰ αἷβϑο "18 ζγεδῖ ᾿᾿ογαγυ ογαχπιδη- 
δηΐρ, ἴογ τς ρδγαβϑεθ οὐ ἄρυγεβ Ὀογγοννεά δε υϑεά Υ δίπι ἔγεβυ δηά 
ἱπάερεηάεηεν ; ἰἢ τῆς ἀσερεηάεήοε ἰ8 οη (δε 5ἰάε οὗ ἴδε οἵδπεν τε ϑ, [86 
ῬΔΓΑ εἶδ ϑῆονν {πε εχίεηϊ οἵ (ῃς ἰηἥιεπος οὗ ἴῃς ὈοοΚ οὗ ]οὉ οὐ βυδβεαιεπὶ 
πτίϊεγβ. ῬΓΟΌΘΌΙΥ ὉΥ ἕδγ {πῈ βιγεδῖθν ὠυπιρεῦ οὗ οἽϑϑεβ οὗ γϑϑὶ ᾿ἐΐεγαγν 
ἀερεπάεπος 8 οὐ ἴδε ρατί οὗ {πε δυΐμπογ οὗ ]οΡ. ΟὐὨ {με ναϑὲὶ πυπιδες οὗ 
“ἼΡΑγβ !εἶ5" (παι δανε Ὀεεη οοἸ!εοίεά, ἃ 5εἰδοιου παν Ὅς ρίνεη, ἰδουρἢ ἴῃ 
ΌΥ Ὧο πιεδῃβ 811} Ἄενεῶ οὗἨ ἰμεβε ἰβ ἀϊγεοῖ ἰἰϊογα ιν οοπηεοίίοη Ὡδοςββα εν 
ἱπρ!!εά. 
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Ἐον {υτίμεν ἀἰθουβείου οὗ (πε8ςὲ δηά οἴπεν ραγβεἶβ ἀπά οοποϊαϑίοιϑ (οἴει 

ἴῃ ἀϊδεγθαι ἀϊγεοξίοιϑ), δεὲ }. Βαγίῃ, βείέγῶρε σεν Ἐγλἰάγενς ἀξς Βιελές 

Μοῦ, τ-ι7, ὈΪϊ. χχχ.-χχχίν. ; ϑεγγίηρ, 2 ἰδ Αδλαηρίρζεὶξ ον δῤγὥεδε 

ξαίονιος ες. 1- τον τοῦ (1889); Η. 1.. ϑίγδοι, “Ὁϊε Ῥηογαε ἅ. Β. Η. 

Βερεπᾶδεν ἄεη Εἰηϊεϊαπρϑγεάεη Ζ. ἀ. ϑργὔσμεη ϑαϊοπιοηΐβ, ἰῃ 7.51, 1896, 

69 Ε΄. ; Ομε. 7οὃ απᾶὰ οἰ. 83-89; 7λε Ῥιοῤῥέείες ὁ 75»αΐαδὴ, ἰ. 228 (ου 

Ῥϑγδι!εῖβ τῖθι ἐπε Θοης οὗ Ηοζεϊκίδ ἢ), ἰἰϊ, 24ς ἔ. ; Ὅτ. 2075 4,141. 

8 46. (3) Τῆε {ΠεοΪΟΡῪ δπὰ τεϊρίουβ ἰάεββ οὔ τπ6 Ῥοοῖς οἵ 

700 ἴα ἴδβοββ οἵ ἃ γεϊδεϊνεῖν 1δίς ρευίοά, ἱμπουρῇ ποῖ οὗ υϊξα 

ἴδε Ιαἴεϑὶ ρογίοα γερτεβθηϊεά ἴῃ (ἢ ΟΥ. ὍΤῆβ Ῥοοῖς ργεβιρροβεβ 

(α) ἃ ξεπεγαὶ δρτθεπιθηξ 85 ἴο {Ππ6 γεϊ!ρίουβ νϑῖαθ οὗ {π6 ἱπάϊνά- 

τ] ἱπάερθπάθπεν οὗὨ ἴῃς σοπιπιιπῖ τ, ΟΥ̓ Ῥογβοπα ν : γοῖ α5ὸ 

(δ) ἃ ργϑοιίοδ!!ν ἀποβδι!εηρεά σοηνίοἰίοη τπαΐ 18 ταδὶ 116 οὐ 

Ρδιβοηδῆ οὗ ἐπ ἱπάϊνϊ 4] ἰ5 τογπιϊπαῖθά ΌῪ ἀεδίῃ ; (4) ἰ5 {πε 

ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ οοπαϊιίοη οὗ τπε επίϊγε ἀϊβοιβίοη, δηά (δ) ἀειθγπιίπαβ 

τ πιϊταϊίοη : μδά ἔπογα Ὀθθη ἃ ρεπεγαὶ Ὀαϊϊεξ ἴῃ [6 δυγνῖναϊ 



8.46. ΤῊῈ ΑΟῈ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ Ἱχῖχ 

᾿δἔϊες δαὶ οὗ [πΠ6 ρεγβοῃδῖ! ον ἢ ἀπάϊπιϊηἰϑῃ θα οὐ ἐπβαηοοά 

τεοϊαϊίοηβ στ αοά, [Πἰ5 πιυκὲ μᾶνα αβεοϊεά τῃς ἀϊπουπβίοη ὈΥ 

7οὉ δπά {πε ἔπεπμάβ οὗ {μ6 βυβεγίηρβ οὗ ἴῃς τἱρδίδοιβ δηά {π6 

Ῥτοβρεσν οὗ τς ν]οϊκεα ἰῃ (Π]5 116. Νον οἵ ἴπε56 ἴννο ἰάθας 

(α) ἰ5 βδθῃ Ἂπιεγρίὶπρ ἀρ ϊπϑδέ ἴΠ6 511} ργαναΐίθηξς δοοερίδῃοα οὗ 

186 ργίποὶρ!ε οὗ βοϊϊἀαγίεν δὲ ἴμ6 επά οὗ {π8 γίβ οαπὲ, 8.0. (Ὁι. 

24,..6, ἘΖΙκ. 18. 33, ]6Γ. 3159), δηά (δ) ννὰ5 αἰγεδάυν ἀϊβοαγάεά ὈῪ 
δἱ Ιεαϑὲ ἴῃς ἱπιρογίδηξ οἴτοῖεβ γεργεβεηϊθα Ὀγ ἴῃ Ὀοοῖκ οὗ Πδηΐεὶ 

(125 : σρ. α'5ο ἔπε ροβί-εχ Ἂς ργόρθεου, 15. 24--27 ; ἀπά 566 Παΐαλ, 

Ῥ- 3991), 6. ΌΥ δῦοιιϊξ 167 Β.σ.ἷ Οοπβδαμθηί πα Ὀοοῖς οὗ 
70} ἰ5 Ὀεβῖ Ἴχρίαἰπθά 85 ἰπ6 ργοάυοϊ οἵ ρεγίοά ἱγίπρ' Ὀεΐννσεθη 

[ες οἷοβε οὗ ἴπΠ6 γί δπηά [πὰ Ὀερίπηΐϊηρ᾽ οὗ ἴπ6 2η4 σεηΐϊ. Β.6., 

δηδ ἱπάεεα αἱ βοπὶα ἀϊβδίδηοε ἔγοπι οἰἵμαγ οὗ ἴπ6β6 δχίγεπια 
1Ἰπι15; σοηϑβί ἀΘγΑΌΪΥ δαγϊογ ἤδη πε 2η4 οεηῖ., ἔογ Ἔνθ {πῸ 

ΕἸ βρεεοῆ 65, βεραγαῖθα ργορδοϊυ, 85 ἴδε Πηρυΐϊπες αἰ εγεηρες 

βυρρεβῖ, ΕΥ̓ ἃ οδηίιγΥ οὐ ἔννο ἔγοπι [π6 στεϑὲ οὗ ἔπ ὈΟΟΚΚ,, 5δὺ 

ποίπίηρ᾽ οὗ δὴ δέϊζογ [1 ; δπά σοηϑβίδγαθῖν Ἰαΐογ ἔπη ἐπ6 71} 

οοηΐ., ἕο ψῆβδὶ ποτα Ἀρρεᾶγβ 8ἃ5 ἃ ἔγεβῃυ ρψαϊπεά ρεγοαρίίοῃ 

5. πεία 186 οοπιπιοῃ ροββϑϑϑϑίοη οὗ ἴοῦ δηά [18 ορροπβηΐβ ἴῃ 

ἀεῦδαῖα ψῆο ταργεβεηῖς ἴθ οὐγγοηΐς [ΠΘΟΪΟΡΎ οὗ πὸ {{π|6. 

Οεγίδίηϊυ ἴπ6 χυεδίίοη οὗὁὨ {6 βυδεγίηρβ οὗ ἴῃ τἱρμίεουβ τννὰβ 
ταῦ ἀϊδουβεοα ἔγοηι ἴπῸ οἷοβα οὗ ἴπ6 γίῃι οεηΐξ. οηνναγάβ, θυῖ 

πε ᾳυεβείοη 18 δἱ ἢγϑβι γαϊββά οἰἴπογ ἢ ταξεγεπος ἴο μαζέορς 

(Η4}. 112... 15. 40--55}, οἵ 1 ἴῃ γεξεγεῆοε ἴο ᾿παϊνίάτια5 ([ες. 1.21-δ) 
γεῖ ἴῃ βυοῦ ἃ ΨΑΥ 845 ποῖ ἴο βιρρεϑβὶ (παΐ ἰξ 'ψᾶ5 οὔβ οὗ ρεπεγαϊ 
οοποδίῃ. ϑυοῦ Ρ58. 85 27. 49 8πά 73, ψὨϊο ἀΐβοιι55 {πε αιυεδβιίοη, 

ᾶτα 1παπΊβεϊνεβ οὗ υὑποοτγίαϊη ἀδία ἔποιυρ βοδίοεῖν ργε-Οχ ]ο. 

Βυϊ ΜααΙ. 217 41.4.16. φαγίδίην ψυτέθη ἴῃ (ἢ6 πι!α6 οὗ ἔδ6 σἷἢ 
σεηΐ. Β.0., οὔει β'ρηἰβοδηξ ραγα] 68 ἴο ἴπ6 ἐογηχυϊαίίοη οὗὨ δε 
ῬΙΟΌΙ ἐπὶ ἰη 0. 

ΟΙΒοΥ ἰάθαϑ ἄρτεα νψ6}} Ἡ 1 δυο ἃ ἀδΐα 85 ἰἢς 51} οδηΐ. οσ 

᾿πάδραεπάθπην βυρρεβὶ ἰξ. .Α ἸΟΗῪ πιοποϊπείδαα (ορ. 1 ἢ. 
41356:38 ῃ.), ϑυοῇ 45 Ὠδυΐ.-1ϑαΐδῃ ῃδὰ σρηρμϑα 70», 15 ῥγεσωῤῥοΞςοά 
ἴῃ 811] ραγῖβ οὗ {6 Ῥοοῖ; δηά {86 ἀεβογίριίϊοηβ πὶ [0 οὗ αοά᾽ 5 

πλΔ) 5. δηά ταὶρῆϊ ἴῃ παίυγε πα ἰδίοσγυ ἄγα ποῖ 85 ἴῃε β'πΉ 118 γ 

2 Τῆς ἀοοίτίπε οὗ ἃ ξυΐυτε [{ἴπ 4130 ἀρρϑθαγβ ἰῃ (1---΄ὺοοὶ οὐ ἴα ἴῃς Αρρεη- 
ἀἰχ ἰο (με Ὀοοῖς, πιοβῖ οὗ Ἡνβῖς ἢ αἱ ἰεαϑὲ 18 ἰδίεγ ἤδη ἴδε ογί βίαι νεγϑίοω 
Ὅυϊ «150 ἴῃ 145: 8ες Ζ'τ., 1920 (]ης), 430. 



ΙΧΧ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [ὃ 46-47. 

ἀεποτίρίίοη ἰη Πεαῖ.-15. ἱπισοάποεά ἴο ργονε παῖ ἴπδγε 5 πο γοοῖχ 
ἕογ δὴν οἴπογ Ῥαξ οὔα αοά, Ρυξ {παῖ [πΠδὲ οὔα Οοα᾿β ψᾶγ8 δ τὸ 

Ραϑβῖ πι8π᾿5 σοϊῃργεμεηβδίοηθ. ἴὐπάεν ἀοά δὲ δηρεῖβ (5} 151δ.,,..Ἁ 

ν ἢ ν611-οῆηοά διηποιίίοηβ (οἴ. τ Κα. 22), δυο 5 {πδἰ οὗ ᾿Ἰηἴογ- 
οδάϊηρ᾽ ἔογ πιθη (οἷ ἢ. 3332 πη.) ογ οὐ ΠοἰΖίηρ᾽ {π6π|---ἰῆς ϑαΐδη. 
Ύῆο ϑαΐδη οὗ 7ο" ἀρρεϑζβ ἴο Ὀεϊοηρ' ἴο 8η δαγίϊθσ ρεγίοά {8 

ϑδίδη (νἱϊποιυῖ ἢ ἀγί) οὗ ᾿ ΟΠ. 211 (ηοὲ δαγϊεσ τΠδη 6. 300 Β.6.}, 
ἀπά ἰ5 ἀεοίβἰνοῖγ δαγΐεγ ἰπ8π ὁ διάβολος οὗ ΝΝ15. 233, Ὀυὲ 15 Ἰαα τ 
ταῖμεν μη 88 δαγυ 88 οσ δδυϊϊεσ ἤδη πα ϑαΐδη οἵ Ζες. 2 

(52ο Β.6.): 866 τη. Τῆὲ ΠΙΡΏΪ ἀδνοϊορεά δἰ ῖοβ] βἰδηάδροίηξ, 
ἱπιρ]Ἰοἱξ ραγιου]ΑΥῪ ἴῃ Ο. 31, δἷ5ο ροϊηϊβ ἴο ἃ γεϊδιίνεϊ Υ ἰαΐα 

Ρεγοά. 

ἢ 47. (4) [μκ6 τς ἰάεα5, ἔπε ἰαηρυαρα οὗ ἴῃ Ὀοοῖς ἰ5 ἰδΐἴς, 
του ρἢ ποῖ 50 ἰδῖθ 85 παῖ οὗ βοπιε οἴπεν Ῥοοῖΐϑβ οὗ [ῃε ΟἿ. (σ.}. 
Ἑοοϊ. Π.). Οεγίδαϊη Ἰἰηρυΐϊβεῖς ἔξαΐυγεβ ἰδίκαη Υ {παπιβοῖνεβ 

ψουά ροΐηϊ ὄνθ ἴο 8 ρεγίοαά δβϑυϊϊοῦ γαῖῃοσ ἴπδη ἰαῖεῦ ἴπδη ἴπ6 

51} οαπί. Β.0. ἔπι ν5)} (8. 25) 15 τεϊδι νεῖν πιογα ἐγεαυθηΐ ἰῃ 

70} τῆδη ἴῃ 15. 4ο-ὅς (Τοὐ---δχοϊυάδίηρ᾽ ΕἸ --λϑλδὲ 12, ))ὲ 20 ; 

18. 4ο- 55, "558 18, ") 54). -Μδην οἴπει ἔδαϊιγεβ ροϊπὶ αὐναὺ 

ἔγοπι {86 ἰαἰαϑδὲ ρεγίοάϑβ--- σι, ». 186 υ86 οὗ [6 αν οοηνογβῖν 
(οἰ. Εοοϊ.), τῇς ἀνοίάαποε οὗ Φ' (οἱ. 6... Εοο].). Οπ ἴδε οἵδεῦ 
πιδηά, ἔπογα ἀγα ἀϊβεϊποῖϊ ΞΡ 5 οὗ ἰδίδηβββ. Ενδη δραγὶ ἔτοπὶ πα 

ΕΠΉα βρεθοῖθβ, ἴΠ6 Ατγαπιαὶβπιβ (8 28)---ἀδοϊ δα πιοτα οοη- 
βρίουουϑ ἴπδη ἴῃ 15. 40-55---γα νῦν ποιοεδθῖε;; 8πὰ 30 δἷ5ο ἰ5 

1π6 υϑὲ οὔ ὃ 48 1Π6 ποίῶ ἀδο.: 566 5 ἢ. 88 η. ο1 η. 1253 τ4ἴ: 
1055 2153 λη8--αηὰ ρεῖπαρβ 445 (ΕἸ). Ὑδα τάγασῦ ἔογιιϑ οὗ 
ρδγίϊοἱββ δῃά ργοποηιηδὶ βυβῆῖχεβ (8 26), ψη οι ἔογηι ἃ βιγικίηρ' 

ξεδίυγα οὗ ἴπ6 ἰαηριιαρα οὗ [οῦὉ, πυὶρῇς Ὀ6 ἰαγρεῖν Ὄχρίδηθά 85 

186 ἰάϊοσυῃογαβυ οὗ ἃ συγίξεγ οὗ δὴν ρεγίοά, Ὀὰΐ 45 ἃ Ψδοῖς (ςρ. 

αΐαλ, ΡῬ. 467) ΡῬοΐπὲ τγαϊμες ἴο ἃ γεϊδιίϊνεϊυ ἰαΐθ ρεγίοά. Τῆς 

νοσδθυ δεν σοηΐαϊῃβ ΥΘΙῪ πιῇ ἴπᾶὶ 15 ρεου τᾶν (5εα ᾿πάοχ 11.) 
ἴο {πε Ὀοοῖκ, ἱποϊυάϊπρ' ἃ πυπιθοτῦ οὗ τννογβ ἜἘχρ! οδὉ]6 ΟὨΥ ἔγοσῃ 

τῆς Ατδδίο,; ἀπά βοπιειϊπηε5 ἐεγπιεά, ἢ αυεβιϊοηδῦῖς ργοργ εἴν, 
Ατγαδίβαβ; θυ [18 ἄοεβ ποῖ, αἵ 41] ὄνεηῖβ ἀἰγθοῖγ, οοηίγίρυῖϊα 

δηγίπίηρ ἴο ἴπΠ6 ἀεϊεγηιηδίοη οὗ ἴῃ ἀδία. 
Τῆι τῆς ναγίοιιβ {1π68 οὗ ενίάβεηοε σοηνεῦρο ἰοναγάβ ἴπ6 

οοποϊυδίοη ἴπδὲ [οὉ νᾶ 5 πιοϑί ὑγορδθϊυ νυγ δα ἴῃ ἴΠ6 σἷἢ οδηΐξ. 

1 ὅες τεξεγεηςεβ υπάεγ “" Αγδαθὶς " ἴῃ Ιηάεχ 1, 



ἐὴ 47-48.] ΤῊΕ ΤΕΧΤ Ιχχὶ 

Β.Ο. ; 5ΐποα τησοῦ οὗὨ ἴῆ6 ονίάδπος ἰδίκεῃ ἴῃ ἰβοϊδιϊοη 5 ποι ποῦ 

τ ρόγουβ ποῦ ἱηαἀϊοαίίνα οὗ δυο πᾶῦγονν {{π|115 85 ἃ σδηΐυγυ, [86 
Ῥοβϑι ὉΠ οὗ ἃ βοπιενναῖ δαγίϊεσ οὐ ἃ βοπιεννῃδὶ ἰδίθγ ἀδὶθ πιαῦ 

Ὅε οπίοτίδἰηδα 45 αἱϊογηδίϊνοβ ; ὉὈμὲ βονοσγδαὶ ᾿ΐπ65 οὗ δνϊάθησα 

δῖα νΕΓῪ υπίλνουγαρῖα ἴο 8 ΠΥ ἴπδοΥΥ οὗ πιο δαγοσ οὐ πο 

Ἰαΐεγ ἀδίβ. 

ΝΙΙ. ΤῊΣ ΤΕχτ. 

8 48. ΑΚ5 ἴῃ οἴμεγ Ὀοοῖκβ οὗ (ες ΟΤ., 50 ἰῃ [οὉ ναγίδηϊβ ἴπδὶ 
τηδίογα!ν αῇδοῖ τῆ βθηβα,  βεῖμαγ Ὀαΐννεεη οχίβίίηρ Μ55 οὗ 
3 οὐ Ὀείψεοη ἴπ6 Οτὰ δηὰ Καὶ ἽΠῚΡ, ἀγα ποῖ πυπιογουβ; Ὀυϊ (ἅ 
Βείδ, 85 εἰβενῆεγε, ροϊηϊβ ἴο ἰῃε Ὄχίβίθησε οἵ πον ἰοϑσὲ Μ55 

τὲ ἀἰδετεα πιούὲ εχίθηβίνεῖνυ. [ἰὐπέογιυπδίεϊγ ἴΠ6 ἀείεγηιηα- 

τίου οὗ 6 Ηερτεν ἰεχὶ ᾿γίηρ᾽ Ὀεμὶπὰ (ἃ 15 τεπάεγοά ρϑουϊδγγ 

ἀἰουϊε ἴθ 100 ὃν ἴῃς ἕδος {μδΐ ἴμ6 νεγβίοπη ἰ5 οἴϊεῃ ἔγεα δπά 

Ῥαγαρβγαβίϊς ;  δηά ἐς υβὲε οὗ (ἃ ἔογ ἀεϊεγηγίπίηρ ἴῃς οτίρίηδὶ 

τοχὲ οὗἩ ΞΏ 15. ρύεδίν [πιο Ὁγ {πΠῸ ἕδος {πὶ πιο οὗ ἔπαὶ ἰοχὲ 
“185 ποῖ γεηπάεγοά δἱ 8]]. 

Ῥεϊηϊοά εὐϊίουβ οὗ (τ (Ἰποϊυάϊηρ ϑινεῖθ᾽ 5), ἕο] οσίηρ τΠ6 
δτεδί π|855 οὗ ἀσγεοῖς Μ55, ἴἰ ἰ5 ἴγιια, ργεβεηΐ ἃ ἰεχῖ ποὶ ἀϊ εγίηρ' 

Θτεδ Ϊν ἴθ ἐχίεης ἔγοπι 38ὲ; Ὀυϊ τΠ15 ἰαχῖ, αἃβ νναὲ ἵκπονν ἔγοπι 
1Π6 πιοδὲ ἀϊτοοὶ δηά Ἴογίδίη δνίάθηςα,; δ45 γοϑυϊεά ἔγοην [ἢ 6 

δά αϊίοη ἴο ἴῃς 5ῃοτί δποίθηϊ νογβίοη οἵ ]οῦ, ἀδίϊηρ ἔγοπι Ὀδέοτγα, 

Ὀυϊ ποῖ πεοοβϑαγν Ἰοηρ Ῥεΐογα, 80 Β.6.,3 οὗ τεηδεγίηρβ οὗὨ πιδην 

Ραβϑαρεβ ποῖ οοηπδἰπεά ἰη- τπ δὲ νογϑίοη ἔγοιι δε αγεεῖϊς νετϑίοῃβ, 

ΟὨοΗνῪ Θ, νϑγὺ πιυσῇ ποτα γάγεῖν ᾽4, Σ᾽ (2πά οβηΐ. Α.}.). 
ΤΒεβε δἀάϊίοηβ ἴο ἴῃς οτρίπαὶ τεχὶ οὗ ἃ ννεσε πιδάβ ὃν Οτίβεη 
ἴῃ τἴῃ6 Ηοχαρία, Ὀὰϊ ννετα ἴπεγὰ ἀϊδιϊηρ υὐδῃεα Ὁν τΠ6 υ56 οὗ 

ἀϊδογίεἰοαὶ πιαγῖκϑ; βυσβθαυ θην (ἢ Ηδχαρίαγις τεχὶ ἄγονα οὐ 

ἴδ πιυοῖ 5δογίοῦ τοχὲ, δηά, ξυγέπον, τ ἀϊδοτγίεῖσαὶ πιαγῖκβ τνογα 

1 Μδὴν ἱΠυϑέγαξοηβ οὔ ἐἷ8 1} Ὁ. ἐουπά ἴῃ ἐπε ΡὮΪ]. πη. (ε. 7. οἡ 8:9 ο᾽3 
14} 1539 τη}.3 205 20}5 2015. 16.,.216 1619), ὥες «190 Β]. 26 7πάοΐς υεγε. Α416-. 
“7οδέ, ι862. 

3 Οεΐξεη, 4 4) έσαπ. 4. Τρ. ες. γα ἐπ Τοῦ. 
8 Αγβίθαδϑ (ες. 80 Β.0.) πιδάδε υ86 οὗἉ {πε νεγϑβίοη (ςρ. 843) Οἱ [πἷ8 ἀπά [δε 

ἁἀαῖε οἵ τ, βεε ϑινψείε, Ο7. ἐπ Ονεεῖ, 25, 37οἵ. ; ϑομπῦγεγ, Οεβοῖ. αἱ. γα. 
Ῥοίζες, 41τι, 3564.; ]. Ετευάδεηίπαὶι, ΜΠ ελδρεςίἑδοῦα δίμαέφη, 126}Εξ, ΟτᾶϊΖ 
ἴῃ της Δοπαϊσεολνίζ, 1877, Ὁ. 83 Ε΄. (ορ. Εαβ., 7ὰπε 1920, ρ. 430) ἀγχυεά 
τποοηνίηοί ΡΥ δαὶ (απ ννὰ8 πὸ οἱάεγ ἴῃδη ἴδε πιά ας οἵ με ἤγϑι οεπί. ἃ Ὁ. 
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σοι ΠΊΟΩΪΥ οπλ (6, συγνίν!ηρ᾽ ΟὨΪΥ ἴῃ ἔνο Οτϑοῖς πιϊθυβουΐας, 1 

ἴῃ ἵνο [,4ἰη Μ55,2 ἀπά ἴἰπ τῆς υπίαυε ΜΘ οἵ 55.2 ὙΠεβα ἤνα 
Μ55 4 ἀϊθεν ἰῇ βοπια ρίδοεβ 85 ἴο ἴπθ ροβί ἰοῃβ οὗ ἴῃς πιᾶγίκβ, 

δΔηά 50 ἴεανε ἃ οεγίδίη διπουηΐῖ οὗὨ ἀοιϊδὲ 845 ἴο {πΠ6 Ἔχδοῖ δχίθηϊ 
οὗ ἴπε δἀάϊιοηβ ππδάς ὉΥ Οτίρεη. 

Α νἱϊηεβ5. οὗ δηοίμεν Κίπάὰ ἴο (Π6 ογ᾽ρίπαὶ Ἴχίθηι οὐ (ἃ 

δΔρρεαγεά ψἱτἢ {πὲ ἀϊδοονεοῖν οἵ Ξζ.--ἰῃς ϑδῃίαϊο ναγϑίου οἵ (κ.ὅ 

Οἴαβοα, ῆο οαϊϊοά τἢϊ5, ἀγριιεὰ ἐμαὶ Ἐξ τνὰ5 ἃ ργε- Ηδχαρίαγιο 
νογϑίοη οὐ (τ, ἃπὰ μἰβ νίαν τνᾶ5 ὉοπηΠΊΟΗΪΥ δοσερίθά. Βυγκίτϊ, 

ου ἴῃς οἰποῦ μαηά (5,82. 5027 ἔ.), ἄγραεβ τῃδὲ 34 15. “" ἃ γδπϑ]4- 
τίοη οὗἩἨ Οτίρεπη᾽β γονίβεά ἰεχί τούδλ ἐδ ῥαδεαρος τερ4107 ἀσίσγέσα 

οτἰξέοα"; ἴῃ 1815 οα56 ΞΖ 15. 511] ἃ να]υδῦϊε τυϊῖπαβϑ, ἱπουρ ἰϊ5 

ανϊάδποα 15 ποῦν ἰῇ γα τ εαγῖγ εν άδποα ἃ5 ἴο ἴδ υ56 οὔ δε 

Ηεχαρίασις πιαγκβ. ΒαῈ {πῸ Ἔχϑοῖ σεϊδίίοη οἵ Ξξ ἴο {δε Ηδχα- 
Ρίαγίος ἴεχὶ ψβαὶ 1 πᾶν, ἔγοτι ἰῈ [Π6 Ῥαβϑαραβ δϑίεγβκεά 'π 

1ε Μ55 οὗ τ, Ψ, ἀπά 98 δγε, δγοδαϊγ βρεακίηρ," αδϑεηΐ, ἀπά 

ΤἸῊΡ 248 (--Ἐςσοά. Ναιἰίοδηυϑ, 346, ο. χίν. 8ε5ς.} δηὰ ἰς Οοά. Οοϊδετίίηυς 
(Ρατγίβ, Ὡσ. 1952). 

5 πη Οχίογά Μϑ (Βοαϊείδη 2426) δΔηά 4 Τουτβ ΜΒ (Τυτοπεοηβὶβ 18): δα. 
Ρ, ἀε [αρατάς ἴῃ 7ὲλοέδωνρενι, ἰῖ. 193-237 : ορ. Ο. Βεες ἰῃ ΖΑ Ζ7Ὴ, τ8ο6, 
297-214; 1897, 97-122; 1808, 257-286. 

8 Ῥυθ με ἴῃ ἔδοβίπιϊε ὈΥ̓͂ Α. Μ. Οεεγίδηι, Οράες ϑγνο-λοχαῤΖαγὲς 
«ἀνιδνοείαπες, Μίϊατ, 1874. 

4ΤὨε ενίάεηος οὗ (Πε86 ἰορεῖπεν στ τῃς ἔγαρτηεηίβ οὗ ΘΣ ᾿ΑᾺ Ψεγὰ 
οοἰϊεςϊεά ὃγ Εἰεϊά ἰπ Ογήρεηἐς ΠεκαῤΖῆἭονενε σφ σωῤογεωηξ (1875})-ΟυὈ ἰ5ηεά 
Ῥεΐογε {πε ἀἰϑοονεγυ οὗ Ξξξ. Εογ οοτγγεοίίουβ οἵ δηὰ δαἀάϊιίοηβ ἰο ΕἸεϊά, ες 
1]. Β. Ρίιγα, “4"παϊεεία ϑασγα (1884), ςοδξ. ; Ε. ΚΙοβίεγπιδηη, “παϊδοία δμν 
δεῤίωαρίνέα (1805), 68-7,4. ὅ8ες 4180 Ε. Τίββεγαης ἴῃ 1.38, τοῖ2, 481-503 : 
1919, 89-105, 500-δο5, ἀπά Α. ἘΔΠΠ5, Μὲ 4. ἀ. δεῤίμαρίκέα- ζκίεγηελνεν, ἱ. 

ἡ (1915) ---4} οὐ ες Οτεεῖς ποῖα! Οοά. Ηἱεγοβοϊγπιίίδηυβ ϑαποίας Ογυςὶβ, 
Ὧο. 36. 

5 Ἑαϊιεαά ὃν Οἴαϑοι ἰῃ ϑαορογμνε Β ἐδὶ, γγαρηιοηέα Οοῤίο-ϑαλέαέσα, Ἄλοπιεε, 
1880, ἰΐ. 1τ-68. Ετοπι παι ]διίοη οὗ Μ55, οο. 49"-4ο" οὗἉ (18 νεγβίοῃ δγα 
πιϊϑϑίηρ. Τῆς ἴονενς Ἐργυρίίδη, ογ Βοδαϊείς, νεγβίοῃ οὗ (ἃ νγα8 εαἀϊϊεὰ δηὰ 
ἐγαηϑίδίεα ὃν Ἡ. Ταῖϊϊαπι (7.λε ανοίεηί Οοῤἑίς Ῥεγείονε ογ ἐλε δοοῖ ογ 7ο, 
1οπάοη, 1846) ; Ὀυϊ {π|8 νετβίοη σοηΐδίηβ ἴῃς Ηεχαρίατίς δα! ἰοηβ δπὰ 8 οὗ 
τεἰδιίνε! Υ {{{||6 Ἰηΐεγεϑῖ. Απ ἰηάεχ οὗ εχί βϑείηρ Οορίίς ἰεχὶϑ8 οὗ ]οῦ ἰ5 ρίνεπ 
ὃγΥ Α. ΨΝαϑβομαϊάς ἴω 3.8, 1920, 95-93. 

5 ΤὮυ Πα οὨἱγ βιϊομοὶ αϑίεγϑκεά ἴῃ 95: δηὰ γεὶ ργεβεηῖ ἰη Ζξ γε οἱδὺ (1 
Ζῥ Ὀεΐογε 9᾽85) 1.50 )οΐ Ὁ 2 2γὲ γοὍὉ; αηά οἴ ἔπε8ὲ 25 δηὰ 271 (1π (1 ἐχϑοῖν 
Ξε 2οῖ, ννῃϊ ἢ ἰ8 ποὶ δϑιεγίβίκεά Ἄν ἴῃ 468) αγὲ ποὶ αϑίεγίβϑκεά ἴω δὴν οἶδε 
Μ55. Οη (δε ροβϑβϑί ιν οὗὨ ϑοπις οὗ ἴμε γεπιδίηΐηρ ἔουτ ραβϑϑαζεβ δείηρ 
Ρτε- Οτἰζεηίΐδη, 5ες Ρ. ἰχχὶϊὶ, ἢ. 3. 
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80 ἔαγ ἃ5 δχίβηϊ ἰ5 σοποεγηβδά 34, οἰοβεῖνγ γεργεβθηΐῖβ (6 ῥγϑ- 

Οὐ ρεηίδη ἀπά ργαβιπιδοϊν αἷβο {π6 ογρίηδὶ βίδῖα οἵ (τ, [Ιἱἰ 15 

ΡΓΌΡΔΌΙς, ἱπάεεά, {παῖ ἴο ἃ νεῖν 5π|41} εχίθηϊ [ἢ6 ργεβεηΐϊ ἀείδοϊ 

οὗ Ἐ ἰ5 ἀια ἴο 1οβ5. ἴῃ (ες ἰγαῃβπιββϑίοη οὔ 34, [15ε1{.1 Οἡ 186 

οἶδεν μαηά, ἵπεγα 15 βοπια γεάβοῦ ἔοσ {ππκίηρ' {παᾶΐ ἔννο ραββαρ8 5 

σογγαϑροπάϊηρ ἴο ποϊδίηρ ἴῃ 3η Ὀυὲ ἐοιπά ἴῃ 32 δ5 ἴῃ 411} οἵπεγ 

δυϊμογιεε5 ἕο (ἃ αἴξεσ 29 4277, ἔογπιβά ο ραγί οὗ ἴῃς οτγἱρίηδὶ 
τεχὲ οἵ ζ ; 3 ἀπά ἴΐ ἰβ αἰβο ροβϑβίδίβ {παΐ ἃ νϑῦὺ 5π|411} ηυμηθαῖ οὗ 

επξῖτε δίίομοὶ σοπιοη ἴο (α, 32, δηά 38, αγὸ ἀεγίνεά ἔγοπι οὐ 

ἰηθυεποεά Ὀγ {πε ἰαίεγ ατεεῖκ Νεγβίοηβ δ 

8 40. Οἴ τῃε εχίβεηρ ἰεχὶ οἵ 33, ἰῃθη, ἔπεγα ἀρρθατβ ἴο βανα 
Ὅεδη ἴῃ πε οτἱρίηαδὶ ἰεχί οὗ (ἃ πο δαυϊναϊεπέ ἔοτγ (1) [86 ῥῬα5βαρῈ5 

δὈβοηξ ἔγοηι 33 (εχοερὶ τ ΘΙύθ 1 ςἰθὰ 4.2160. 166. 4.210). (2) 5ΟΠΊΕ 
ἄοΖζθϑη 5ἰϊοποὶ ἴῃ 499-. 4085 ([ο5ὲ ΤΓοΟυΡῊ πιυι]διίοη οὗἩ τῃ6 ΜΘ ἴῃ 

2 Ῥυς ἰο ἴο58, ργο ΘΔ ΌΪΥ ἴῃ ἔπε ἰγϑηβπιί ββίοη οὗ Ξξ (απά [Ὁ οί, ἔπε ἴπ τἢς 
εατὶες ἐγαηϑπιϊββίοη οὗ ἴῃς ἰεχί οὗ (ἃ γοηάεγεά Ὀγ 35) αἂτε ργοθϑθν {πε ἔδνν 
Ἰιη65 δοϑεηϊ ἔγοπι Ἐξ που ρῇ οἱ δϑιεγϑκεά ἰῇ αη}7) οὗ πε εχίβιίηρ; Μ55 Ἵοου- 
ταϊηΐπρ ἴδε Ηεχαρίδγὶς πιαυῖκβ: ἔπεγε αγὰ 11» 6᾽δα Δῃά 15)» 4.180. 16. 4.221, 
1 [Πς οα56 οὗἉ 338). 1. ΠοπιοϊοἰεἸευΐοι, 458 Οἴαβοι ροϊπίοα ουἱ, ννου]ά ει 81} ν 
δεοοουηῖ ἔογ ἔπε 1085 οὗ [πε [1π658 ἴῃ ϑδῃίάϊς, νας ἴῃς τεπάδγίπρ οὗ ΠΥ ὉΥ νοῦς 
ἰηϑιεδα οὗ πνεῦμα ροϊῃί8 δἰγοη ΡΥ ἰο (ἤ γδαίμεγ ἤδη Θ οὐ δὴν οἵ ἴξς οἵμεςγ 
ἰαῖες νεγβίοῃϑβ. 

2 8ες 7Ζλε Ααὐαέξέοτες ἐπ ἐλε Απείεηέ Ογεοξ Ὑγενσίοη οὐ 7οὃ (Εχῤ., υπς 
1920, 422-438). ὙΠε οσοποϊυβίοηβ ἴπεγα γεδοῃεὰ ννεγε ἰμπαὶ ἴῃς βρεεοῖ οἵ 
7005 νἱέε ἴῃ 25 5 ννε]} δβ8 ἴῃς Αρρεπαάϊχ (αἴεγ 42:7) ἰογπιεὰ πο ραγὶ οὔ (δε 
οτἱρίηδὶ νεγβίου : ἴδε νοοδθυΐαγν ἴῃ 2᾽ ροίηϊβ βίγοη ιν ἰο ἃ αἰβεγεηῖ μαηά : 
ποίο λάτρις, μόχθος, αἴθριος, διανυκτερεύειν, πλανῆτις, εἰς τὸ κενόν. ΤὮς πιίποῦ 
δάαϊείοηβ οὗ ἃ ννογὰά οἵγ ἃ οἴδιιβα βυςἢ 88 οσοὺγ ἰῃ 1} ἢ δ' 33. 33.210 ς(. 37 ,,16.19 
1325 1538.2η5 415 1223 18] 4΄τὖ 4125 10. 11. 16 τη πιοβέ οὐ 411 οὗ ἴῃεπι 6 οτἱ ρ'παὶ ἴο 
{δε νεγϑβίοῃ. 

3 Ἔγοτῃ νἢδὶ Π845 Ὀδδη βαϊὰ αρονα (ρ. ἰχχὶὶ, ἡ. 6), ἰὲ 18 οἰεαγ μαι ἔπε βιϊομοὶ 
Ρτγεβεηὶ ἴῃ 2, νυνί οἢ 41} πες Μ55 νυ με Ηεχαρίαγίο πιαυῖκβ αργόσ ἴῃ πιατκίηρ 
85 αἀὐάϊιίοηβ, ἀο ποί ἐχοεεά ΠΑ] ἃ ἄοζεῃ. ἴῃ ομὲε οὐ ἔννο οὗ {μεβϑε οδϑβεβ, βίγ]ς 
βυρρογίβ ἴῃς βυρβεϑβίίοη οὗ (ες Ἡεχαρίδγις πιαγκβ [μαι ἴῃς βιἰςμοὶ, που σὴ 
ἴῃ 2, νεγε ἀεγίνεά ἔγοπι, ογ δἱ ἰεαϑέ 45 πον τεδά ἰηβυεηςεά Ὁγ, Θ. ΤΏ ἴῃ 
τη}5 χῶμα (ΞΞ 9) ροϊπίβ ἴο Θ, ννο βυϊϑιϊευϊε5 11 ἔογ (΄8 πέτρα ἰπ 145, ἔοτ (Χ᾿5 
γῆ ἴῃ τ05; ποῖε 6150 ἰῃ 2οἦ παιδεία (ερ. Θ 1619 475; ἀπά οἱ. νουθέτημα ἰῃ ς 
(ἀ). [εἰ5 ροϑβϑϑβίδίςε ζζ ἴὴ {πεβὲ οι 5ε8 γεβϑίβ οὐ ἃ ἰεχῖ οὗ (ζ ποὶ γεὶ αβδβοϊεά "γΘ : 
1π5 ἴῃ 17}6 εἰτκὰΞ πεῖσὰ  τεηάεγ γῆς (ννπίοῃ, 1 1Π6 βείομοβ δοΐυ ιν βίοοά ἴῃ 
(ὰ, νουϊά αἰπιοβὶ οεγίδιΥ πᾶνε Ὀεεη 566) ᾿υϑὶ ἃ5 ΜεῈ}} 45 ἴῃς χώματος οὗ ἴῃς 
εχί βιϊηρ ἰεχί. ὅ0 ἴῃ 20ο᾽ παιδεία ἀῃὰ ρεγῆαρβ δἰβο ἀποκριθήσεταί μοι ταῖμετ 
Ροΐηὶ ἰο Θ; νυῖ 34, πιϊρῃξς Ῥὲ ἃ τγεηάεγίηρ ποὶ οὗ ἵβεβε ψογάβ, Ὀυϊ οὗ 
νουθέτημα (ςρ. 517) ἀπά δώσει μοι ἀπόκρισιν (ερ. 1353 (ἃ δηά 33), ννΒίο! νουϊά 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ πᾶνε Ῥδεη υϑεά Ὦγ (ζ. 
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31), νἱΖ. 3015.18. 28. (ἐπ᾿ ἐξοχῇ πέτρας καὶ ἀποκρύφῳ) Ὁ: 
αϑιετβκεά ἱπ ΓΞ, δηά ἴῃ βοπιδ οσ 811 οἵ δε οἴμεν Μ55 ρίνίηρ' 
τῆς Ηεχαρίαγιο πιασκβ; (3) οεγίαϊῃ βιϊομποὶ, ργοβαηὶ ἴῃ Ἐΐ Ὀυϊ 
αϑίοσγίβκεά ἰη ΞΕ δηά (οτὴ) οἴμες Μ55, βυιοῦ ἂς 17} 2ο. Τα 
πυπηδεῖ οὗ 5[ἘοΠοὶ ἱπνοῖνεά ἰῃ (1) ἀπά (2) 15 Ὀεϊννθθη 350 δηά 
4οο; ἴο ἴπε56 (3) δ΄Δ48 αἱ πιοβϑὲ ἃ τεΐαιϊνοῖν περὶ 016 αυδηιῖγ.ἷ 
Α 1ἰ5ὲ οἵ ἴῃς οπιίβϑίοῃϑβ οἵ (δ ἰ5 ρίνϑη ἴῃ 8 41. 

8.50. Ποα5, ηονν, [π|5 ἀεἔεοξ οὗἉ (δ τεργεϑϑηΐ δὴ βαυῖϊεσ οσ ἰαΐοσ 
ἔοσπι οὗ {πε ἴοχὲ ἔπδη Ψ42 52 15 ἰξ ἀιτι---ἰη [6 πιαίη δὲ 16 δ5:---ἴἰο 

ἴδ 1.055 οὐ ἀϊβγεραγά οὐ {6 ραγτί οὗ τς ἰγδηβίαϊίοη οὐ ννῆδῖ 
Ῥγανίουπίγ Ἔχίβίβα ἢ οσ 15 ἰξ ἄυδ ἴο ἔπε Ξιιδδεαιδηΐ ἐχραπβίοη οὗ 

ἴδε Ηεῦτεν ἰοχὲ ὃν (ἢς δαάϊτίοη οὗ ἰῃς πιαίίογ πον ἔουπά ἰη Ἐἢ, 
δυΐ ἀρβθηΐῖ ἔτοπι ἴπ6 δαγίϊες ἔογηι οὔ 9 [πη οοηϑίδεΐηρ [Π15 
αυεβιίοη [π656 ΟΡ βεγνυδίοηβ πΠΊΑῪ δ πιαάθ : 

(1) Τῆα πιαίῃ βίγυσζυγο οὗ ἴπ6 Ὀοοῖς 15 υπαβεοϊεὰ ὉΥ ἴδ6 
ἀείεοι οὗ (ἃ : ἰη (ζ δ5 ἴω ἘΪ ἴπεγε δὲ ἑουιηά Ῥγοίορις, ὈὨϊαίορσυς, 
ἢ ἰἤτεε ογοῖίαβ8 ---ἴνο οοπιρίεῖα δπὰ οὔς ἱποοιηρίείε --- οὗ 

Βρεθοῦε5, ἴῃ βρεξοῦεβ οὗ ΕἸτδυι, ἴΠ6 βρεεοῖα5 οὗ δνθῇῃ (ἰποϊ ά- 

ἰηρ' τῆ ἸεπρτηΥ ἀεβογιριίοηβ οὐ Βεβειοῖῃ δηά 1, ονἰαϊπδη), ἀπά 
τῆς Ερίορτα. ᾿ 

(1) Τῇ ἀεδἔεοι ἰ5 ποῖ δἷἵ 41] Ἔνβῃγ ἀϊβίγι υϊοά ονοῦ ἴῃς ὈΟΟΚ. 
Τῆς [Ο] ον ΐηρ ἴΔ0]6 παν βεγνε ἴο ἱπάϊσαϊα [5 βυ δ ΘΠ Εν : 

1ΑᾺ ἀείεοϊ οἵὨ 3ς0 5ιἰεποὶ γεργεβεηῖὶβ δρουΐ ἡ οἵ δε νιδοῖς, (ἢς ἰοιδὶ 
Ἰεηχτἢ οἵ (ῃς εχ βείηρ ἰεχὶ οἵ 3 Ὀείπρ εαυϊναϊεηί ἰο ἀρουΐ 2200 διἰομποῖ, δυά 
1π6 διϊομοὶ οἵ ἴῃς οοηβαίε Οτεεῖς ἰεχὶ ταηρίης ἰη ἀἰδεγεηι Μ55 ἔγοπι 2οδιλ 
126} ἰο 2158. ϑοπιε οἵ (δε 5ιἰςμβοπιείσίεβ ἱπαϊοδῖς δ ἰαγρεῦ ργοροτγίίοη οὗ 
οτἰ κίπδ!ν αὐδεηὶ βεομοῖ, οἰ νίηρ ἴ86 πυπιθεν οὗ ποη-αϑίεγίβίςεα βιϊοδοὶ, ἱ. 6. 
τῆς βεϊομοὶ οἵ πε ογί χίπαὶ νεγβίοη, 85 :8οο, :7οο, τόοο, [πε ἰα5ὶ ἤχυγε μανίης 

τπς δεϊϊες δυξπογιν (ορ. ϑυνείς, 7νένοασεοίέον, 247, 350; ῬΑ ΖΑ νἱϊ, τοι τῖ ἢ 
τεΐεγεηςςβϑ). ΚΙοϑίεγηιδηη (ἐδ. 102) οοηοίυάεδ παι (τ νγὰ5 ογἰ κίμδ!ν ὁῃογίες 
ΌΥ δἱ ἰεδϑὲ ἃ υδείεγ (μδη ἔπε εχἰβιίηρ ἰεχὶ οἵ Ἐἢ. 

3 ΤΏς ρτίογὶν οἵ Ἐἢ νυϑ 8 ξιεηςγα!!ν ὑπο μα! εηκοά ΕΠ} 1880, τυβαη Ἑ. Ἡδίςδ, 
ἰῃ Ξεσαγε οη ΒέδΙέορα! Ονεεῖ (νὶ.), αὐχυεά ἔον ἰπς ῥείοεν οὗ ἄς---ἰμαὶ, ἰω {μα 
πιδίη “ἢ τεργεβεηίοά δα οτἰκίηδ! Ἔχίεπι οὗ ἰῃς Ὀοοῖς ἀπά ἢ δὴ δηιρ βοαιίου. 
ἴω ἕανουγ οὗ ἰῃς ρτγίογιεν οὗ (δ ἰβ α'53ο Β[. (2); ορ. 6 ΕἘπρ} 158 ἱγδηβίδιίου οὗ 
790 ὃν Ε. ]. ὈΠ|ΊΙΟα ἴα 7.6 ϑορῤέξος οὐ ἐλε Ο7., ι89ο5ς. ΤῊΐδβ ἐΠΕΟΥΥῪ 885 Ῥθθη 
εὐἰεἰοϊζεα δηά ἐδπε ργίογευ οἵ ΕἸ πιαϊπιαίπεά εβρεοίδ!νγ ὈῪ Ὁ]. (δέέσενρα. 
δενέολέε εἰ. Βερίένεν ΑΔ... τϑοο, ρρ. 1345-13273}», Ὦτ. (Οὐπέενεβοναν» Κευΐφι, 
Εεῦ. 18οό, Ρ. 159 8..), Βυ. 
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ἈΡΡΚΟΧΙΜΑΤῈ ῬῈΒ- 
ΘΤΙΟΗ͂ΟΙ ΑΒΒΕΝΤ ΟΕΝΊΔΟΕ οἱ ΤῊΗΕΚ 

ἙἘΒΟΜ ΕΞ. ΨΉΟΙΕ ΝΌΜΒΕΒ 
ΟΣ ὅΤΙΟΗΟΙ ιν 3). 

Ρ τοίου . . Φ . 

Εἰγδὶ σγοῖα οὗ ϑρεεοδεῦ--- 
Οο. 

(3) Τῆς ραββϑαρεβθ δϑβεπξ ἔγτοπι (Ὁ δγεὲ ποῖ ἱπ Ηδρτγεν ἀϊ58- 
εἰηρυΐϊβηεά ἔγοπι ἴμ6 τεβϑῦ Ὁ. δὴν αἰβεγεηςαβ οὗ βίγε δηά νοσβῦ- 
υἱάγγ, Ὀὰΐ οα ἴδ οἴδον μβαπά ΠῸῪ ᾶγὰ οοππεοίοδά τνἱτ τΠ6πὶ 
βοπὶθ ποίίοαδοῖς βἰπι]αγἶἰεβ.Ό Τῆυβ πνβδὶ ἰ5 δρβεοηΐξ ἤοσι (ἃ 
ἐπιρίουβ ἴπε βᾶπιθ ἰῆγος ἰθιτηβ ἴον αοά--ἶ (7 εἰπι65), τῆς (3 
επι65), "ἼΟ (2 ιἰπ|65); ἀπά δ8 νυ ἱἷπ Ψ4 Ποτὸ ἰβ ἃ ἀϊδεγεηοα ἴπ 
ἐπα ἄερτεε οἵ ργδίεγσθηος ἔοσ δ (566 δῦονβ, ὃ 24), 80 αἷβο ἰ5 
ποτα ἰπ τῆς ραββαρββ οἵ ΕἸΪδὰ δθβεης ἔγοσι (πα (ὃ βἷχ εἰπι8β, 
τῆς οποα). δ᾽ πη]τῖν πα ραββαρῈ8 δρβεπὲ ἔγοπι (Ὁ οοπίαϊπ ἴῃ 
Ὦ Ξενεταῖ οἵ ἴπε γατεῦ ραγίϊοίεβ (βες δϑονε, 8 26), 48, δ.,9., δι ἴῃ 
29,9 ἀπά γοῦν (2753 3051). ἢ 

(4) ΤΙ τεπιονδὶ οὗ ἔπ ραββαραβ δϑβεηϊ δοπι (ΟἿ ἴῃ τηδην 
οΆ565 ἀεϑίγουϑβ ἴπ6 ροείϊοδὶ βίγιοΐυγε Ὀγ ἀερτγίνίηρ᾽ οπς ρδγβ]] 6] 

ἴἴης οἵ ἰξβ [ε]ονν, δ. 9. τοῦ 2." "Ὁ 4175 4.218) 4.160, 11}. 180 γον 
ὙΠῸ ἴῃ ἔδνν ᾿ξ ΔΩ οα565 ὅοεβ (ἃ γίεϊά ροοά ἀϊϑεῖοβ ποτε 19 
885 ἐγ βεἰοβ ογ ἰβοϊαιεα ξεἰοῃμοὶ. [{ 15 ἔγιις Β[. δϑιδΌ 15:65 δἱ 
Ιεαϑὲ δὴ ἀρρδάγαποα οἵ νεῖγὺ τἰρἰ ροείϊοαδὶ βιγυσίαγα, Ὁ (15 

6 ἄοε5 ποῖ ΌΥ δοουτγαίοϊΥ τεργοάυοίηρ (απ, ὈυΣ ΌῪ οπιεἰἰηρ ὈοΙῃ 
πῖογα πα 1658: 6.9. ἰπ τοῦ ἢα οπιϊξς τον τ ὅτ, θὰϊ ἐπεπ αἷβο 
τοῦδ ἰϊίδουξ [6 Δυι μουν οὗ α, ἴῃ ογάεν ἴο οδέδίῃ ἃ ἀϊβείοῃ οὗ 

βογὶβ ἱπάδεά, Ὀιυϊὶ ἱπέεγίοσς ἴο εἰϊπεγ οὗ {π6 αἰ 5:10 ἢ}8 ἴῃ 3}. 
ΟΥ̓ ἰδ ἑογεροίηρ (1) ἰ8 οὈνίοιϑΥ αυἱξε ἱπάεοϊβῖνε : ἃ ὈΟΟΚ 

οὔ {π6 ργϑβϑεηξ ἰδηρτα οἵ Ξ2 πιδὺ δανῈ Ὀεθη δοργενίαίβά; οὐ ἴπ6 

οἴπες πδηά, ἃ ββογῖεγ Ῥοοῖς νοῦ Πα αἰγεδαάν Ῥδεῦ Ἴχραηάδά 
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γ ἴπ6 δαἀάϊιίοη οὗὨἩ [Π8 5ρεθοῖεβ οὗ ΕἸ1πιι πιρῆϊ δἱ ἃ Ἰδίος ἀδία 
δανα Ὀεεη ἐχραπάβά ἴῃ αυἱΐε ἃ ἀϊβεγεπε τᾶν ΌΥ {π6 δάάίίίοη οὗ 

ψδδΐ ἰ5 ργεβεηΐ ἱπ 39, Ὀυϊ ννᾶ5 αρϑβεπέ ἔγοπι ῷ. Βιυῖ (2) αἰ γεδαγ 

ἰποϊπεβ ἴῃ Ὀαίδιιος ἀρδίηδε [6 ργίογιυ οὗ (ἃ : ἴἃ ψουὰ μαναὰ 

Ῥδδ παίιγαϊὶ ἔοσγ 8ὴ αὐρϑγανίαίογ ἴο 5ῃογίθη ἱπογθαϑι πρὶν ἴῃ ἴΠ6 

βυσοεβδῖνα ογοῖεβ, ψ ῃϊοῖ ἴῃ ρϑηθγαῖ σονοῦ πιθοῦ [ἢ 5άπιῈ στουηά, 

δηὰ πιοβῖ οὗ 411} ἰπ [π6 βρεδοῦθβ οὗ Εἰ, το σοπίπθυῖα 90 

{π|16 τῃδὲ 5. ἔγεβδῃ. Ουἡ {πε οἵπεγ δαπά, ἱπογεαβίηρ' δοῖν νυ οὐ 
{πε ραγὶ οὗ δὴ Ἔἐχρδηάεγ βυοῦ δἃ5 νουἹά 6 τεαυϊγεά ἴο δοοοιπὶ 

ἔογ ὑπ αἰδιγιδυξίοη οὗἩἨἉ 16 δάάϊτοπαὶ πιαϊῖεγ ἰ5 1ε585 {Π|Ξαῖγ. 
ΕἸἴηΑΙν, (3) ἀπά (4) 1ε}1 ἢθαν!ν δρδϊηβὲ ἔπ ργίογι ἐν οἵ (ἃ δηά ἴῃ 

ἔανουτν οἵ ὮΉ. 
Βυϊῖ αἰτπουρῇ ἴῃ τπ6 πιαΐπ 32, 50 ἔδγ 848 ἌἼχίθηξ 15 οοποεγπαά, 

ταργεβθηῖβ 8η δαγίϊοσ ἴεχέ (ἤδη (τ, βοπια οὗ ἴππ8 οπιϊβϑίοῃβ οὗ ὅς 
τὸ οὗ ραββαρξϑ νοῦ ἴπεγὰ ἀγὸ ἱπάερεηδεηϊ γοᾶβοβ ἔογ 830.5- 
Ρεοξίηρ ποῖ ἴο θεϊοηρ᾽ ἴο πε οτἱρίπαὶ ἰοχὶ οἵ ἸΏ : 566, 6.9., 78 129 
239 τ τῃς ποῖε8. Υεῖ 1ἴ πηαβί ταπιαΐη υποογίδίη νυ μεῖμογ αν 

ἴπε88 Ῥαββαᾶρεβ ΜΏϊοἢ τοϊδε νον ἴο τπ6 νος οπκἰσβίοηβ οὗ (τ 
ΑΓ δχοδθϊηρν ἔενν, γα δρϑεηΐ θβθοδιβε ποῖ ἴῃ (τ᾿ ΗἩεῦτεν ἰοχέ, 
οὐ {Ππὸ τῆς τεϑδὲ οὔ ἴπθ οπιίβϑίοῃβ δα ἄυε ἴο δρργενίδίίοη---ἰη 
ἴπεβ86 οϑβεβ δοοίἀδηΐαν γεβιοσγίηρ {Π6 οτἱρίηδὶ τοχί. 

8. 51. [ἡ ἴποβα ραγίβ οὗ ἴπ6 Ὀοοῖς τεηάεγοά Ὀγ ἔπε δδυῖν νεγϑίοῃ, 

(ἃ βοπιειίπιεβ ροΐῃηϊβ ἴο ἃ Ὀείϊζεσ ἰοχὶ ἐμδη 32, (πουρὴ [655 ἔγε- 
υθηςγ, ἀπά οἡ δοοουηΐ οὔ 5 ραγδρηγαβτο [επάθηου [655 οἰ βαγῖν, 

τπδῃ ἰπ βοπια οἴβεγ Ὀοοῖκβ (6.,,. ϑαπιι 6). ὙὍῆα οἵδε δποίθηϊ 

νοιβίοπβ  πηϑάβ ἀΐγοοὶ ἔγοπι ἴπῆ6 Ηεῦγενν γδγεῖν βαῦνο, ἤδγα 
(ἃ [4115, ἴο οοτγεοὶ 332. Μδηγ ρίδοββ γεπιδίη ἴῃ νυ ϊοἢ πείτπεν 39 
ΠΟΥ ΔὴῪ ἴοχὲ ἴο νοῦ ἴπ6 νογβϑίοηβ ροϊηϊὶ οδὴ ὃε τεραγάβά ἃ8 

οτίρίηδὶ : ἴῃ [Π656 οἂβ65 ἴπ6 οσγ β' παὶ πιυϑὶ Ὀ6 τεραἰποά, ἱ αἱ ]], 

ΒΥ οοηδοΐαγα, δηά ποτὰ γηγιπιὶ ὈδοοπιῈ5 ἃ νϑίυ δος δἱά, 

3 Οὐ ἴδεβς 566 ἴον 5, Α. Μαπάϊ, Φὲς Ῥεσολίέλα “«. ἰοῦ, 1.εἰρεῖκ, 1892 ; 
Ἑ. ϑ5ιεηϊ], 226 ϑγνγίαοα ᾿έδγὲ 7οδὲ ἐπέεγῤγεία οι σα Ῥεεολίέα νυοσαΐμν, 
Ἡεϊϑἰηρίοτβ, 1887; Ε. Βαυπιδηη, “Ὠΐς Νεγινεηάρθαικεῖς ἀες Ῥεδιία ζ. Β. 
Ηἰοῦ δὲν ἀΐε Τεχικειοκ," ἴῃ ΖΑ͂ ΤῊ, 1ι898-τοοο : ἕογ ὦν, Υ. Βαδοπεν, “" Ὧδ8 
Ταῦρυπι Ζ. ΗἰΐοΡ," ἴῃ Μομαΐοςοδνδ, 1871, 2οϑ-223, 281ἴ.; Μ. [εννΐω, 
Τα χη ὦ. ΜΙγασοῖ σεν; Βμολε Ἡ ἰοῦ, 1ι8ος. 
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ΝΠ. ΤῊ ΕΗΥΤΗΜΒ' ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 08. 

8 52. Τῆς ργδνδι!πρ' τγιππικῖοαὶ ἔογηι 'π τπ6 Ὀοοΐς 8. (παὶ οὗ 
ἴδε Ὀαϊαηοεά ἀϊπεϊοῖ οὗἉ τννο 1ἴπ65 εαοῦ οοηξαϊπίηρ ἴἤγαα βίγαβϑβαβς 

(3: 3); ὃὰῖ τπ|5 ἰβ οὐἱν [86 Ργανδι!ηρ, ποῖ ἴδε δχοϊυβίνα 

τηγίμπι; 511] 1655 ἀο {πε 11Π68 πεοαβϑαγν οοηβῖσὲ Ἔχοϊυβίνεϊ Υ 

οὗὨ βδνϑη 5υ114 065 (ΒΙ.), ογ τῇς ἀἰβιϊοῃβ γερυ αγῖν οοαίθβος ἱπίο 
αυδίγαϊηβ (ΒΙ. Πα.). 

Τα ἀοηπγίπδηοε οὗἉ ἔπε 3 : 3 γγίῃπι ἰ5 ἴοο οΟὈνϊοι!5 ἴο 041] ἔοτ 

Ῥγοοῦ βεγε, Ὀυξ οἡ {πε Ἵχίεηϊ οὗ ἀδβραγίυγε ἔγοπι ἰΐ---οογίδ ἢν ἴῃ 
186 Ἔχ βέϊηρ᾽ ἀπ ργοῦδΌΪν αἶβο ἰπ τΠπ6 ογἱρίηδὶ οχί---βοιπθί ηρ' 
τῆογα τηυϑὶ θὲ βαϊά, [{ (0]]1οἷν5 ἔγοπι {πεῖν τἰρτά αυαίγαίη ἘΠ ΟΣ 

τπαί Βὶ. δηά υ. ἴον πο ἰγβιϊοβ 'ῃ πα οτρίπαὶ ἰαχῖ, ἐπουρἢ 
ἴῃ ννβαῖ ΠῸῪ τεραγὰ 8ἃ5 δάαϊίοης ἴο ἴῃ6 οτἱρίπαὶ ΤΠ Ὺ 5οπιθ- 
εἰπιεβ ἱπιαρίης πλοῦ {γι βῆ ἴπδπη οχίδὲ ποῦν, οσ Ἔνεῦ Ἵχίϑιεα 

(Ξεε Ρ. 205). [π πε οχίβιϊηρ' ἴοχὲ ἔποτα γα ἰη 411} ἃ οοηβί ἀβγδθϊ8 
Δὐτηδοῦ οὐ {τἰϑιϊοβ, ογ, δἱϊαγηδενεῖυ, ἀἰβιομβ ργεοθάθα οσ 

ἔο!]οννεά Ὁγ ἰβοϊαϊβά βιϊομοὶ ; 5 βοπια οὗ {π656 δα Ὅρθῷ ἴο πιογα 

οὐ 1655 βυδρίοίοη,Σ Ῥυΐ 4 πυηδεῦ σαπιαὶη νοῦ ποτ ἰβ πῸ 

τεδβου ψμδίανεσ, Ὀεγοπά ἴῃς ἕδος παῖ {ΠῸῪ ἀγα ἰγιβεῖοῃβ, ἔοσ 
αυεπεϊοαϊηρ. ΑἸΤΠουρ ἢ οἰβενῆογα σοί παα τ 3: 2 ἴΠόΓα 

οσους 85 οσσαϑίοηαϊὶ νατίδηΐβ οἴπαον ἀϊν᾽ 5ίοηβ οὗ [Π6 ἔμ] 5ἰχ- ϑίγεβθβ 
Ρεγίοά, νὶΖ. 2: 2:2 ΟΓΥ 2:4 οΟΥΓ 4:2; ἰη [6 ὈοοΙϊ οὗ ἴον {π6568 
νατγίδηϊβ ἀγα δὲ πιοβί δχοθεάϊηρ!ν γάζα: 866 ἢ]. ἢ. οὐ 17 11, 

αἷΞο 4152 χχχνῖ. 95 (. Αὄεἰγικίηρ' δβχαπιρῖθ οὗ 2: 2: 2 ψουϊά Ῥ6 
ΟἿ, {{πὲ τοχὶ 18 οοσγοοῖ ἔπογα. 

Οη ἴδε οἴπεογ μαηά, οὗ οἵπεγ γγίμπιβ ἔΠετα τὰ Ὄχϑηιρίθβ, 

τοϊδείνε! Υ γαγα, ἰδ 5 ἔγιθ, γαῖ δοίυδν ἴοο πυπιοίοιβ ἴῃ ἐπα 

Ργαβεηῖ ἴαχί ἔογ 1 ἴο θ6 ργορδῦϊε πὶ ποπα δα οτἱρίηδὶ. Τῆυβ 

ἴπ τε ΡὮΏΪ]. π. οἡ 1715 (ρ. 2714) ταξεγεποαθβ ἄγ ρίνθβη ἴο 22 

1 σρ. 6. Β. Οταν, 7Ζ.ε ἔοννης 97 ἥεδνειυ Ῥοεένν ; δρᾶ τοογε δεν, 7εαίαλ, 
ῬΡ. ἰἸχ-ἰχν!, οὐ πε βυδ]εςὶ οὗὁἨ Ηεῦτενν τγίμπι ρεπεγαῖγ. Ἐν τα γίδην ἴῃ 
70Ὁ ἰπ ραγίίουϊαν, 8εε Βί.; }. [ὲν, ΖΑ, 1805, 645 δ(., 1807, Ρ. 785. ; Ρ. 
Μειίεγ, 2 5 Μείνίξ ἀτς Βιολες 7οδ, 1807 ; Ἡ. Οτίπιπιςε, Ζλεοίορ. Ομαγέαϊ- 
«οἈγίέ, 1898, ΡΡ. 295 ΒΕ, 421 ΕἾ, 1809, 112 ΕὮ., 250 Ν΄. ; δίενεγα ; Ἡοσίδ, 44-70. 
Βυ.᾽5 Οοπιαι. σοηΐαἰη8 πιο ἢ ἀεῖα!εα οτἰεἰοἶδπι οὗ Βὶ. 

Ξ38ες 2.54 5}9.2}8 κὃ 66. 19 711 88 936 τοῦ. Ὁ () 32. 1.78. 18ὲ, 7.8. 4. Φ. 18, 51 .,4{. 1. 15. 
15. νὰ. 191 538. 80 (111-11) 189 10}5. 37. 39 2οῖϑ 2.17. 88 8. 13, 18.1.18 ρα, 86. 26:6 18}. 4, 3 
20} 311. Ὁ 23:5. 31. 2,Ὁ1 3.5. 280 γοῦν 

8 ὅες, δι: 3.» Ρ. 30 οὐ ἴδε ἔοι ἰγϑιίοο ἰα 4.3, 
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ἐχδπιρίαθβ οὗ 3 : 2 (βενεγαὶ ψ "ἢ ἴῃς δοποίηρ ρΑΓΑ εἰ 5πὶ οἤαγδο- 
τεγβεῖς οὗ {π15 γγεμπι: 866, 6.5., 851 1211 1818 2.31 2λοῦ 1153 161. 
479 389 205), ἴο ψ Πΐοδ ἃ ἔενν πιογε πιρῆς Ὀς δἀὐάεά, ἔος ἀχαπιρίβ, 
ἴνο ἰπ 731, Βυὲῖ 40 15 νογγῪ αυσδιϊοηδοῖς ργοοῦ ἐμαὶ 2:2 85 

υϑοεά. Οὗ 4:3 ἃ ἀοΖζδῃ δχϑηρίες αὔτ τείεγοά ἴο ἰῃ {πὸ 88π|6 

ῃοῖε; δηά οὗ ἴπ686, ἴοο (δά 4ζ 39 Δηά 208), ἃ ἔενν ἄγὸ {ἰἸκοῖγ 
ἴο ὃ6 οτρίηδὶ, πουρ βενεγαὶ ἀγὲ ορβῆ ἴο βογίοιιϑ ουδὲ οὐ 

οὔδ ριουπά οἵγὔ δηοῖμοσ. ἔνεη ροβϑὶδῖε ἰπβίδῃοαβ οὗ 3:4 ἃγα 
ΝΟΙῪ ταῦ (ΡἢΪ. ἢ. οὐ 21:16, Ρ. 147: ορ. 295, ρ. 2οο). Τϑε 
Ἔχδηιρίοβ οὗ 4: 4 ἅτε ἔδνν : ἤοινονεῦ, 586ὲ6 22 1:9 22᾽8 2)}2 205 
445, Ὀυϊ 1533 2138 πὰ 22 Δ΄ 41] ἀουδίι! (566 ῥὩ]]. ηη.). 

Τῆδ τηγίππι 2: 2, 2.6. ἃ 5ἰηρίς ρετίοά οἵ ἔουγ 5βἔγεβϑβες αἰνί ἀοά 

ἰηῖο δαυδὶ ῥϑγα οὶ 1165, 15 ΨθσῪ γαγα ; Ὀυΐ 10 566 Π|Ὶ8 ἃ 5ΒΘΟΌΓΘ 
ἐχδηηρίο οἵ ἰξ : 1τοἶβ 15. πιυιοῖ πιογο ἀουδεξι! (566 ρἢ]]. α.). 



ΡΑΚΤΊΙ. 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΥ. 

-.-9ρ.--.. 

1. 11. ΤΒο Ῥτγοίοσιιε.--- ΤῊ5 οοηβὶβὲβ οὗ ἃ ργεϊυάο, 11.-δ, ἔνσο 
ΒΟΘΩ658 ἴῃ Βεδνεη, 16 1} δηά 21. δ, ἴνγο βοιΐεϑ οὗ οοῃβϑηιδθῆοοβ ἴὸ 

700 οὐ βασι οὗ δαὶ δά ὕδθεη ἀοϊοσιηϊποαά ἴῃ πεάνθω, 15. 5 

21:9. δῃὰ δ οοποϊυϑίου, 411-38, ὙὍὙΒΟ ῥγοΐυάα ἀερίοϊβ ]οὉ δἱ [6 
περι οὗἔἨ ἷα ργοβρεγὶυ, γἰοδ ἴω οὔ] ἄγη δηά ροββεβϑίοῃβ; ἰῃ 
δα οοηοϊικίοη, Ιοῦ ἰβ δεδ, ποῖ ἔογ δὴν ἔδυϊξ ἰἱπ Εἷπι, Ὀυὲ ἴος 

Γεδβοῃβ τονεδίοεα ἴἰο ἴδε γεϑύδογ τδουρ οοηοδαῖϊθα ἔγουλ ἴα 

βυβτον δηὰ ἢἰ5 ἔγίομβ, ἀερείνεά οὗὨ οἰϊάγοη, ροββοβϑβίοῃβ, δπὰ 

ΒεδΠ ἢ, δηά τπὺ8 Ὀγουρῆϊ ἴο βυοῖ ἃ ἄερτοο οὗ δάνεγϑι υ 85 ἴο 

βίυρεξν ἰηΐο 5:]1δβῶσα ἔπ νϑῖῪ ἔγϊεη 8 πο δλά οοσιο ἴο οοπιέοτι 
πἰπι. Το τυτίτοσ το] ]68 οὐ σορεϊἴοο γαῖμος πη ναγίαἰϊίοη ἴον 

ΘΡρΡἢ 4515 δηά εἴἶεοϊ; ἔος ἰξ 15 16 τοροιϊοηβ γαῖμα τ δη ἴῃς 

ϑσἢι νατγϊδιοη5, ἰῇ 80 ἔδγ ἃ58 ἴπεβ6 ᾿ἰδίϊογ δγὲ ογρίπαὶ, (αὶ ἄγε 

Ρτοπιΐηδηξ ἴῃ [Π6 δοοουηῖ οὗ ἴπΠ6 βοαποβ ἰῃ πεάνοη, ἴῃς ἀδβογὶρ- 

τίοηβ οὗ 7008 οπαγδοῖος (1} δ 25), δηά δῖβ οοηβίδηου (13 219), 
δηὰ ἰῃ πα ννογάβ οὗ ἴδ προϑϑοηροῖβ (1143); δηά γαῖ δἱοηρ' 
αῖτδ τη 5 υ86 οὗ τοροϊτείοη, ἔπογο 15 δὴ αἰπιοδὲ ποσὰ βίγικίηρ' 

εἴδεοϊ οὗ οοποεηϊγβιίοη δηά οοπιργεϑδίοη. [Ι͂ἢ ἴπ656 ἔνο Ὀγίοξ 
οδαρῖοτβ πα ἰοηρ δηὰ ροδοοῖι δαυῖῖον 1 οὗἩ οὔ, δηά τῆς βογίεβ 
οὗ ἱγαρὶς δοΐοηβ οὗ πυδδὲ {πγεαΐεπβ ἴο δ6 ἰ(8 οἷοβθ, ἃγὸ δἰϊϊκε, 
του ρΡἪ Ὀτιεῆγ, γαῖ νἱνίἶγ ἀερίοϊοά τ δυβηοίεηςξ ἔι11π655 ἔοσ 
16 ττίϊοτ᾿ 5 ρυγροβο, διυῖ ἱτἢ ἃ δον περίθοϊ οὗὨ 411 ἐμαὶ 15 
ἀηοββθηξίδὶ. 

Τνο {πίηρβ ἴΠ6 ττίϊος ἰοϊοηάς ἴο βἰδηά ουΐξ: ἴπα οπαγδαοῖονς 
οὗ Ἰοῦ δηά ἢδιἰβ ργεοβροῦν ; [Π6 οὔθ δ8 οοηϑβίδηϊ, πε οἵπετ 85 
Ῥαβδίηρ; ἴΠ6 οὔδ 8ἃ8 δβϑϑεηίΐαι, [86 οἵδε 85 δοοίἀεπίδαί. Τμὲ 

: 
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Ι. 1 ὍΤΏογα ννᾶ8 (οπο6) ἃ πιᾶη ἴῃ ἴπε ἰαπά οὗ ὕς, ψβοββ πϑπια 
ννὰ5 ἷοῦ. Τπδῖ πιῆ τνὰ5 ρογίεοϊ δηά ὑριΐρῃς, ἐδβαγίηρ αοά 

ν  Π ἢ ἀπά πὸ ἐογίυπε οὗὨ 0Ὁ στον, ουϊπιίπαίς, νδηϊϑῃ; τδ6 

ομαγδοῖογ οὗ [0 γεπιδίηβ ἱπίαοῖ. ὙΜΙπουΐ μἷ5 ομαγδοῖοσ [00 15 
ποίδίηρ ; ψἱζπους Βα θα ἢ Πα γαπιδίῃβ δνογυπΐηρ. Βα ἴἰ 

ἰ5 ψ τ {Π158 οοησέαης» οὗ οπαγδοῖθγ, ποῖ ἴῃς στον οἵ ἑογπιδίίοη 

οὗὨ ἱξ, ταὶ τπ6 πῦϊοσ ἰ5 οοποεγηθά ; ον [00 ̓5 ννεδ ἢ οᾶπιθ 15 
᾿παϊοαδιθά, πονν ἴξ νδηϊβῃδαά 15 ἀδσβογίθεά; ἤον ἰβ ομαγδοίθσ ννδᾶ58 

ογπιεά ἰβ ποῖ ϑνϑθὴ ἱπάϊοδϊβά : θυΐ ἐμαὶ 1 οχίβιεα Ὀδέογα διῖ5 
νν δ 15. ἱπιρ θά, δηὰ πον ἰς ἐπάυγεα {ΓΟ ΡῊ ρσοβρουν δηά 
ἰπ δάνοτγϑιτν 18 ἀδθρίοϊεά. [Ι͂ῃ {π6 ἰηΐογεβὶ οὐ {686 ἔνο πϑηηεβ, 
186 ομαπρίηρ ἐογίυπεβ δηὰ [Π6 δπάυγίηρ' οπαγδοῖοσγ οὗ 19", ἔπ 
γεϑίγαίηξ ἰπ [6 οποίοα οὗ ἀείαὶ! δαπά ἴπὰ γοροι οηβ ἀγα αἰϊκα 

δπιρίογεά. Α πιοάδθγῃ ψγίϊεσ ψουἹά δἰπηοϑὲ οδγίδὶν Πᾶνα 
ἀερίοιεά, ἀνθ νι τίη [6 βοορα οὗ 16 Ῥγοΐοριια, οπαγαοΐεσ 55 

611 δ5 ἐογίυης ἀδθνεϊορίηρ, {π6 ἔνψο ἰπ δοϊΐοῃ δηά γεδοϊίου ; 
τῆς ἀποίδηξ τυτίζοσ ἀο68 ἠοῖ. 

Ι. τ-5. Το οδαγαοίεσ δηά τ δ ἢ οὗ ]οΌ. 
1. Το πᾶπιδ δηά οουηΐγυ οὔ τΠ 6 Πδτὸ οὗ ἔπε βίογυ ἀγὸ ρίνε (8), 

δηά 1Π6η ἱπηπηοάϊαἴο! Υ [Π6 τυγῖϊεσῦ ρᾶ5568 ἴο {πε πιδίη ροίηϊ---ἢ6 

οδπαγδοίεγ οὗ ]οὉ (ἢ) ;---ἴῃ 5 ννὰβ οοπιρ εἴεῖγ ρσοοά, δηά 80, οὔ 

186 συγγαηξ {πεογυ, Ἔχρίδἰπθά 15 ρύθδξῖ θα ἢ, θυϊ τδάδ Πἰ5 

ἀερτίναιϊίοη οὗἨ ψϑϑι 4 τ 16. Ζ72ε76 τὐας (οης6) ὦ .π4}} ορ. 
2 5. 121, ἀπά 566 ΡἈΪ]. η.--- 7] Οπβ οὗ [86 {τγῖρεβ ψῆο τορεῖποσ 
ταδὰβ ὰρ “ἴπ6 ομ!]άγεη οὗ [πὲ Εδϑε"" (δ) : τς Ἰαπά οὗἉ ὕς ἴὰγ ἴο 
τῆς Εαϑὲ οὗ Ῥαϊεβίίηβ, θυῖϊ ψδμεῖποσ ἴη τἢ6 Ηδυτγδη, οἵ ἕαγίπεγ 

βου ο ἴπ6 οοηῆπεβ οὗ Εἄοπι, σδηηοὶ 6 οεγίδίηϊυ ἀδϊεγηποά 
(5ε6 Ιπεγοάιυιοιίοη) ; δηά ἴξ μα5 Ὀδεη βιρρεβίθά (Βιι. Ρ. χ) ἔπδὶ 
Ἔνθ ἴο ἴπ6 τυτίϊοσ Πἰπιβοῖῦ ἰς τνὰβ ἃ νὰ δηά ναρτια ἴοι. Βα 
115 45 1 πιᾶν, ἴπ6 ψυγῖῖογ Πδα ἃ οἷεαγ ἰάεα οὗ ἴῃ παζηρο οὗ [0}᾽5 

οουηῖγΥ : ἰ ΙΔΥ οὐ ἴπ6 σοηῆηῃαεβ οὗ {π86 ἀδβογὶ (19; ορ. 16. 1) ἴοὸ 
1δς Ε΄. οἵ Ῥαϊεβείπα (δ), γεῖ π᾿ ἃ αἀϊβιίγίοξ οὗ ρτεδαὶ ἔαγηιβ (19), 
δηά πεᾶῦ ἃ ἴοννῃ (297; σρ. 25 π.). 00 νᾶ5 δὲ οὔοδ ἃ ρτεδῖ 

βῃεορ-πιδϑίαγ, {πὸ Μεβῆα οὗ Μοαδαῦ (2 Κ. 48), ἃ ρτεδῖ δρτὶ- 
ουϊτυτϑε, δηά ἃ πιδᾶῃ οὗ ρτεαὶ ἰπῆυθησθ ἰῇ 186 ἴονῃ.---")ο] 
βίον ἾΙνγδδι 566 ἕαγίμογ, οα τπ6 ἤδπι6, [πιγοάποιίοη.--- 7 2αΖ 

νπῶρε τοῦδ] ἴῃ ἴεηβα 5 ἐγεασυδηίαίινα, ἴπ6 ἐο]]ονρίηρ᾽ ἴεμβϑο (2) 
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οοπβοουίίνε: ἤγβδε ἴπ6 οπαγαοίοσ, ἴπεη, δηά ἴῃ σοηβεαιθηςς, 

πε ομ!Πάγοη δηά {π6 νεῖ]. Βιυξ τῃ6 οἰ] άγεηθ ἀγὸ 41] 

τον ὑρ, δπὰ {π6 5οηβ δ ἰεδαϑδὶ ϑβει([6ἡ ἴπ ἤουδβεβ οὗ {μεῖς 

ονη: 1Π15 ομαγδοίεγ οὗ [οὉ ἰβ, {πεγείογθ, σαγγιθὰ ἔδλγ Ὀδοῖς, 

αηὰ τπγουρδουΐ [Π6 ἰοπρ γδαγβ [ἃ πδά ὨδΌϊΔΙΥ πιαπὶ εϑίεα 

ἰβει. ]1οῦ, πκὸ Νοδῃῆ Ὀεΐογαε {πὸ Εἰοοά (απ. 65 Ρ)ὴ, [κε 
ΑΡγδῆαπι (απ. 1γ] Ρ) δπά ]δοοὸῦ (6. 255---ΤἸθΡ' ογ 3 Ε), ἰ5 

σοπιρίεϊα, βουπά, ἔγεε ἔγοπι ἀδέεοσϊ, δηά, ἴῃ (Π15 βεῆβε, 2εγζοοζ 

(ἐἄνι, 8. )δ 839 οϑ. 31.ὄ 35 Δῃά 5ἷχ {{π|ὲ5 Ἷ οιιϊδίἀς [πα Ὀοοῖς οὗ ]οῦ ; 

ἐἄνιῖρι, 124 466 4156, ἀπά ὨΘΑΥΙ͂Υ πίθον {{π|ὲ5 1 αἰβενπετζε). 
Α 5ιϊΞβδοΐογυ βἰηρίε τεπάδσίηρ ἔον [ἢ δά]., νυ μὶοἢ 1] ργεβεγνε 

ἴῃ ΕπρΠ5Ὦ τπ6 σοππεοίίοη ν ἢ ἴΠ6 σογγεβροηάίηρ᾽ συ ρβίδηεινεβ 

(μηρεαῖ, 28. 9 γηδ 415, Α'5ο Ῥγ. τ; Ζῦηι, 45, αἰβο Ρυ, 27, 5. 
26). 11 4].), 15 ἀϊδίου! το πὰ ; ΕΝ΄. τεπάεεϑ [ἢ δά]. Ὀγ 2εγζεοξ, 

τμε ϑσυῦδϑβί., Ἔχοθ  ! πεν, ΌῪ ἐπέεργίέν. ὕὕξεά 845 οδἰπὶοδὶ ἔεγηὶβ 

1π656 πουηβ δηά δάὐεοϊϊνεβ ἀδβογίθε γαῖμου ρθηογα! Υ [Π6 σοοά 

85 οοηίγαβίοα ψἢ [6 Ραά πδη : ἴπι1ι5 οἠδ οἵ οἵδποι οὗ [δηλ ἰς 

υιϑεὰ σομηδίηθά, οἵ ἰῃ 5ΞΥῃοηγποι5 ρΆΓΆ116}15π|, τυ Σἢ Ἴλ, εῤγίρλέ 

(η. οἵ 84].), ἰπ 5. 3781 2 1, Ῥγ, 251 2810 (0) 2010 (Ρ) (ςρ. 
ι Κ. ο", Ργ. 27); ψ τ ΡῚν (η., δά}., ογ νὉ.), γιρλζεοτες, ἴῃ οἶϑ 1.4, 
ῬΞ. γ9, ση. 69, Ργ. ττὖ (οἔ, ο. 228 2γὅ", 5. 155}; νἰτἢ ΠΝ, " εἰτέν, 
ἐγ, ἴῃ 76. οἶδ 19. 705. 2415; νυ ἢ ΠΡΟ, 20 δ6 ἑμποοθρ, ἴῃ Ῥ5. 101" 
(ορ. ὅπ. 205); ἴπδῪ ἃγα υδβεὰ ἰπ δηξπαϑῖβ ἴο ΓΟ, ἐυΐ ἐἶρονς 
πῃ 859 (ορ. Ρ5. 6456 9 αἴος 80); νυ), τοϊοχοῶ, ἴῃ οἶϑ. 5, Ῥχ, 
τι 2812; ὈΝΘῚ "δὲν διίοοαϊ- ρμελέν ταθη, ἴὰ Ῥτ. 2019; δηὰ ([πΊρ|1ο11]γ} 

“ξξοσλ, ἐποϊοίσα, ἴἰὰ οἾ, Ῥτ. τοῦ το, Ὁϊ. 426 (αἴδν ν."). 
Νοιοεβῦ]ε 4150 15 ἰῃ6 αϑϑοοϊδιίίοη οὗ Ῥαίηρ' δἄρεξηε νυ ἢ τναἰ Κίπρ 
Ῥεΐοτε ἀοά ἴῃ ἀπ. 17} (ορ. 65); ἀπά οὗ ἴποβεὲ ψῆοβε νυ, οὕ 

οοηάιοξ, ἰ5 ρεγέεος (ΤΥῚ 0.5), στὰ “ἸΠοβα ννῇο νναῖκ πὶ τπ6 

ἴανν οὗ Υδνοῖ " (Ρ5. 119). [ἢ 530 ἔδγ 85 {πε ἴεγπὶβ γοϊδίη μα 
5ΡΘΟΙ͂ΔΙ τη θδηϊηρ᾽ πυρρεβίθα ΌΥ ἴῃς σοπιπιοη τηεδηΐηρ᾽ οὗ {πε τοοὶ 

ΑἸἸΚα ἴῃ Ηδεῦτγον δηά Αγαδίο, ἔμεν ταέεγ ἴο 186 οογεῤίοέεηδες οὗ 
186 οδμαγαοίεγ; ἰπ 100 δᾶγε ἄοεβ ποῖ πιβᾶῃ 2εζϑοΐ ἴῃ ἴπ6 βεπβα 

οὗ δὐρϑβοίϊυϊοϊν βἰπῖθββ, ἔογ ἴον, ψῆο πιαϊπίαϊηβ ἴπαὶς μα ἰ5 ζἄφηε 

(2γ5, ορ. 23), δάπιῖῖβ ἴῃ 6 ργαβεῆσα ἴῃ Βἰτηβ6 1} οὗ {π6 βίπβ οοπιπιοῃ 
ἴο Βυπιδηϊ (1355 145-, σρ. 14, 1 οτρίπα)ς Ὀὰξ 1ξ 5. πιο 

πη ἄμεμπτος ((), ““ ὈΙΑπιοῖ 655" (ΕΝ πι. ἱπ ἀπ. 65); ἴτ 
ἐσαρ ας ἃ ομαγαοῖεσγ (πὶ ἰ5. σοπιρίεῖΐς, 411 οὗ ἃ ρίεςε, ηοΐ, 45 δε 
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δηά δνοϊάϊηρ᾽ ψτοηρ. 3 Απά 80 ἵἴμεγε ψεγα Ῥογῃ ἴο ᾿ΐπὶ βανθα 

Βοὴ85 δηὰ ἰδγεθ ἀδυρῃίετβ.υ ὃ Απὰ ἢ8 οδιί(ϊα οδπια ἴο 6 

ϑαΐδη δηά δεν πἴπι ἴπ6 ἔγίεπάβ Ἰηβδἰπυιδίε, οαα τπΐηρ οὐ ἐπα 
βδυγίδοα δηά δηοΐπογ ἹΠΐη; 11 15 ἃ ομδγαοῖογ ἰδαΐῖ βϑοῖζβ ἰΐς 

ἐπάβ ορϑηΐυγ, δίοηρ ἴδε οὔθ ἵἔσιια ραΐῃ, ποῖ {Κα τς ἱζξζσςα 
το γ, ΌΥ ογοοϊκοα ἀπά ἀδνίοιβ ραΐῃβ; οὔ, ἰπ ἃ ἤἥριιγα υβεὰ 
ὉΥ ἴα νψεϊεσ δίγηβεῖί, {π6 Ζζγε, οὐ 2 γζδοξ τᾶῃ, ἴα ὁπα ψἤοβα 

οπαγδοῖοσ ἰ58 ἢ1-πνεῖρῃς: “εἰ πιὸ Ὀ6 ψεϊρῃεά ἴῃ οογγοοῖ 

508165 παῖ αοά πΙΔΥ͂ γεοορηἷζα ΠΥ ἱπίορτιν,᾽" 26. [πὶ 1 δηὶ 

ΓΜ ψεῖρδι (315).--ἰῤνέρλε] δποίπενγ οὐ τΠ6 ἔγθαυ θην τεσυτγτίηρ᾽ 
οἰῖοαὶ ἴογπβ ἔογς τ86 ροοά πδῆ: γἄςλᾶρ δἰΥπιο ΟΡΊΟΔΙΠΥ 

ἀοβοσῖθεβ {π6 ροοά πιᾶὴ 85 ίγαιρῃξζ, βιγαϊρῃιἝοσγσασζά; ἷξ 

ΟΟΙΠΠΊΟὨΙΪΥ ΟσσυΓΒ σομηθίπϑα οὐ 'ἰπ ρᾶγα ] 6] 15πὶ ἢ οἴπογ τάδ 

δἰμίοαὶ ἰθγπιβ βυοἢ 85 ἐζρε (βεα ἰδϑὲ π.}, ὋΣ (47 1γ8), Ἵ (85), 
ΡΣ (6... ῬΒ. 331 1405); ἱπ 1 5. 2958: [Π6 ἴετπιὶ ἜἼχργεββαβ ἴπ6 
ἰάδα οὗ ἰΙογα! γ. Α5 πὸ ἤγϑβε δά]. αρρ!εά ἴο 10Ὁ αϑϑοοίαϊεβ ῃἰπὶ 

ψῖ ἢ Νοδῖ, ΑΡγαῆδπι, δηὰ δοῦν, 580 ἄοεβ ἔπε βεοοηά τ [6 

Ηφρτγον ἰάδθα] οὗ οοπάϊιοϊ 458 ἐχργεββαά ἴῃ [86 {{π|6 “τῆς Ὀοοὶς 

οὗ 186 ἀρερηε᾽ ἕο {π6 οοἰϊεσίίοη οὗὨἨ δαγΥ ροθπιβ, δηὰ ἴπ6 
παϊϊοηδὶ δρί πεῖ Ὑεβυγιη (566 Λίερεδονς, Ρ. 347). Αἱ [6 58πι6 

εἶπα τπατα 15 οτΐηρ᾽ ἜΘ χοϊϑίνεῖυ 7 ενν]5}} δϑβοοίδίθα ἢ οἰ ποτ 

ἴογπι; ἔογ Αἱ πιείθος οὗ σεγὰγ δοῖβ ἰῃ [Π6 ἱηίαρτεν (ἐορῃ) οὗ Πῖ5 
Βεαγὲ (απ. 20), δηά Αοῃΐβῃ οὐ δῖ δπά ἴῃς ΡΠ Ξἶη6 Ργίποαβ 

Γ΄ βεῖ 5Βἴογα ἈΥ̓͂ {π6 ἀν} οὗ ἀρτὶρΐπεββ (1 5. 29955:).--- ΤΣ ραγέρρ 
ΘΑ] τιϊ8, ταῖπες ἔμπα 86 ἀϊΞπιϊησενεῖν 16 νυν 5}: ρῆγαβο γραγέηρ' 

γαλτυοῖ, 15 οἴοβεη, δηά ἰ5 ὄνθῆ υϑ6ά ἴῃ ἔπ βρθϑοῇ οὗ ἴπε ϑαΐδη 

ἴο Υδῃνθα ἴῃ ν."; σρ. “ἴδε ἔδαν οὗ ἀοά" (πη. 205), “ἴδε ἔεας 

οὔ ἔπε ΑἸπιϊρ τ " 1η 614, Οοτγγεβροπάϊηρ ἴο ἐπ ἔδαγ οὗ ἀοά, 85 
πὸ ῥγίποῖρία οὗ οοηάυοῖ, ἰ5 πα. μαρὶῖ οὗ σνυοΐάέμρ᾽ ευΐΐ (αρ. 2853, 

Ῥγ, 31), 4.6. ποῖ 86 δραηδοηπιεηὶ οὗ εν] οουγβαβ ργανίουϑὶ Υ 
ξο]οννοά (ἀπ ἰάοα οἴπογινίβα Ἴχργεββεὰ δ ἰεαβϑὲ ἴῃ 15. χ15), δαὶ 
16 τεβοίυζε τοὐεοϊίοη οὗἨ π᾿ ορροτγίιηϊε8 ἴο ον] τι ῃϊοῖ [18 

οἴξετϑβ ; 50 ἰη Ῥγ. 12}9 ““ἴο δνοϊά ον] 15 16 διηξεμεϑίβ ἴο [δ6 

βαιἰϑέδοξοη οὗ (6ν}}) ἀδβίγα ; ορ. αἷβο ἴ5. 596, δηά, ἐπουρῇ 1655 
οὈνϊουϑῖγ, Ρ5. 346 4757. Εν]] ἰ5 ανοϊἀδα ὉΥ σοηδξδηξ δάπαγεποα ἴο 

186 ρδίἢ οὗ εἰρ ῃξ (ΡΥ. 457). 10} 5 11ξ μά οἤετεά πηϑηγ ορροτγίυπὶ- 

εἰε5 οὗ ψτοηρ-ἀοίηρ' (ΟΡ. ο. 31)», Ῥυαΐ Πα μδά τεξιβεά ἴο 86 ἴδ η,. 
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βανθῇ ἐπουβδηάᾶ 5ῆδερ δηά ροαδίβ, δηά ἴδγθα ἐπουβϑαηά σδπεΐβ, 

δηά ἤνε δυπάγεοάα γοῖίκα οὗ οχϑη, δηά ἔνε ξυπάγεοα 5}6-45565, 

2,3. Το δαὶ οπαγδοῖοσ οὗ ][οὉ ναβ γειναγάθαά υἱερ 166] 

δοοά ἰοτίυπο---δὴν οὔ] ἄγε, [πΠ6 πιδ᾽ογὶ ἐν οὗ νβοπι ναγο 5οἢ5 

(με ἐουπάδεϊοη οὗ ἃ πιδῃ᾽5 βίγεηρτῃ δηὰά βεουγιγ: 5. 1278 
128), ναδῖ πυπιροῦβ οὗ βῆδερ δηά ρμοδίβ, οὗ οδπιεῖβ ἔου αἀϊβίδης 
ἡουγηουβ δηά ἰγδηβρογί, οὗ δ556εὲ5 δηά οχεὴ ἔογ ψοσκ ἴῃ (δα 
Βεϊάβ, δῃὰ πιδὴγν ϑἴανεβ. Τῆς δααϊίίοη οὗ οἰὰ το Ομ], δηά 

τῆ ἱπογθαϑίπρ πιυϊ τα οὗὨ 15 {1ν6-ϑίοοῖς δ5 [Π6 γεδῦβ ραβϑεά, 

ψναγα ταουγγίηρ [οΚαη5 οὗ ἀοὐ᾽β ἀρργονδίῖ οἵ [0}0᾽5 σοηδβίδηϊ 

οδαγαδοίοσ. Ὅμα σγϑουσγγθηοα οὗ {86 πυπιροῖβ βανθη, ἴτε (Ἰῃ 

ϑυπι, ἴ6η), ἀπά οὗ να δηά ἔνε (αρδίη, ἱπ βυπι, θη), βυπιροῖ!Ζα 
πε ρεγέδοϊτίοη οὗ [ο0᾽5 νεαϊ τῆ. Ναῦδὶ, νῆο ννὰ5 “"ἃ νεῦὺ ργεαῖ" 

(ι 5. 25 πιδᾶη, μδά 4οοο βῆῇβερ δηά ροδΐβ 88 αραίηβί 7οοο 

δϑϑίρηεά Βεγὰ ἴο ἷορ. Απά 0Ὁ᾽5 ροββεβϑίοῃβ δα ποῖ ὄχἢϑιιβί- 

ἱνεῖγ ἀεβογί θεά, ἔογ ποτα 15. πὸ ἀϊγεοῖ γϑέδεγεηοθ ἴο 15 δγαδίβ 
Ιαπά, ν.19 41.38-20 ((πουρῇ ἴπ6 ““οχϑη " βυρρεβῖ δρτίσυΐϊίαγα: Τρ. 
1 Κι 1τοῖϑ31,. 2 5. 2451... Ὁ. 2210 254) οσ ἴο οἴπογ ἔογῃβ οὗ ννεδιτῃ, 
δυο δ5 βοϊά (ορ. αη. 145). 

3. Οαμί6)] Τῆς ἴδγαι (Π)ΡὉ), ᾿πουρῊ εἰγπιοίορί δ! τυῖάα 
δηά δρρ]!οανῖα ἴο ροββϑδβϑϑίοῃβ οὗ 41] ἱκἰηά5, ἰ5, ψἱ ἢ οπα οἵ ἔνο 

ἀουδέδι! ἐχοεριίοηβ, βυθοῦ 88 αη. 4053, Π᾿πιϊοὰ πὶ ἀϑᾶρα ἴο 
Ροβϑβεϑϑίοῃβ οὗ σδίείςε (5εα Ζ6κ.).----δῆδοῤ απα ροαέε] ἐχρτγεββϑά ἴῃ 
Ηεῦτον ὉΥ ἃ 5ϊηρ16 οοἸ]δοῖῖνα ἴεγτ (ἢν), ἱπαάοαυαίεῖγ γτοηάογεά 

ὉΥ ΕΨΝ΄. ““5ῃδβρ," οἵ βοπιδίπιεβ8, 1655 ἱπδοουγαῖοῖγ, ““ ἤοοῖκ": 

80 ἀη. 405:Ὁ, ἃ ραββϑαρα ψὩϊοῖ ργονοβ ἔπε Ἔχίθπι οὗ {πε ἴθγη 

ἴῃ Ηεῦγονν. Α βἰηρίο ἴδγη βιιβίοεά ἴο οονεῦ (πὸ ἔτνο οἶδββϑβϑ οὗ 
δηϊπιαῖβ, ἱπαϑαϊυοῃ 85 {πε ἤοοῖτβ σι σπαγαῖγ οοηίαίπαα Ὀοΐῃ βἤθαρ, 

δπά ροδίβ, 85 ΠΟΥ ΟΟΠΙΠΊΟΩΪΥ 5111 ἀο ἰο-αγ. 850 Πουρμῖν 
(4 ν»αδία Τετενία, ἰϊ. 234) τοοογάὰβ [π6 σοπίγαγυ 88 Ἔχοδριεοηδ: 
“86 βοοῦ δᾶ 8 ριεαΐ ἤοοῖς ἱγσγοορίπρ ἀονη---δηά πη 11|κ6 411 

πὲ 1 Ππαά ββϑη {1} πον, ἴπετα νεγα πο ροδίβ ἴῃ δαὶ ποπιδά 

βΒοοῖϊκ.᾽ Ορ. Βορβίηδοη, Θεδέξοα! Κοσσοαγολός, ἰῖ. τ69, 180.----δλέ- 

45565] ἴῃ 516-858 (ορ. αη. 328) 15 πιοῦα νδ]ιδθῖα ἔμαπ, ἴῃ 
πιοάδγῃ ϑγγία οοβίϊρ ἴδγεθ {ἰπ|ὸ5 ἃ5 πιο 85, ἴπ6 πιδὶς 

(ννεῖζβι. ἱπ Πε].). Τῆς πυπῖροσ οὗ 100᾽5 πιαῖθ.αβϑϑθβ ἰ5 ποῖ 
Βίνοη---δἂὲὴ ἱπαϊοδίίοη παῖ 88 ᾿νϑαῖτμ ὄνθῶ ἴω οδέιθ ἴ5 ποῖ 
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δηά νϑυῪ πυπιετοὺβ δἰανεβ. Απά 580 {μαΐ πιδῃ Ὀεοδπια στεδΐαγ 
ἴδῃ 8ῃγ οὗ [πε βοῃβ οὗ ἴδε Εδβί. 

4Η:5 βοηὴβ υϑοά ἴο ΡῸ ἴο οπε δποίποι᾽ 5 ποιιβεβ, δῃηά δδοῖ 

ἐχμδυβίνοῖι Υ βίαϊθά. Ὅῃθ ἴδγπιβ υϑεά ἔογ βῇέερ δηά ροδῖβ, 

δηά ἔοσ οχϑῃ, δῖα οοϊϊδοῖϊνα, ἀπά 85 δυσῦ ἱποίυα ἔδπιαῖθβ ; ἴΠπ6 

πιᾶ5ο. Ρ]. υϑεὰ οὗ {π6 σαπηεῖβ 18 ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΕ 450 ἴο ἔδηιαίθβ 

(πη. 4218). --- 7.6 “οης οὗ ἐὰλε Ξαφςῇ αὶ νἱάθ ἴεγσπι ἔογ δα 
᾿ηπμαθιδηΐβ οὗ ἴπ6 σουηίγυ ἴο πα Ε. οὗ σδπδδη:; 5ε6 [πἰγοάπο- 

τἰίοη. [ἢ βοπιὲ οᾶβεβ ἴπ6 ποπιδαάϊο ἰεης-ἀννε! ]ετ5 οὗ πὸ ϑυγίδη 
ἀεβογὶ δῖα ἱπίεπάεα (]1ετ. 4935:, ΕΖίς. 29. 10); πογϑ, δηὰ ργοῦδθὶΥ 
ἴπ τ Κὶ. 910 (439), 1η6 ἴεγπὶ δὲ ἰθαϑὲ ἱποίυ δ τπ6 βειϊεἀ ποιι56- 

ἀνε! !ετβ ἴῃ (τ Ὁ) ἀρτίουϊξαγαὶ σου πέσ οὐ ἴπ6 οοπῆπαοβ οὗ πὸ 
ἀεβεγί. : 

4, ὅ. Α ρἱοΐυγε οὗ [ο0᾽5 ραϑβὲ [ἰδ Ὀεέογσε ἴπὸ ορεπίηρ᾽ οὗ δα 

πιαὶη βίογυ (ορ. ο. 29). [ἰ βεῦνεβ ἰῃ ρατγίὶ ἴο {Πυβίγαϊα 1005 

Ῥοβίτίοῃ : ἢΠὶβ πυπΊεγοιιβ 50Π5 ἰἷνα δἃῃ δπιρίε [16 ἴῃ ἢουβ68 οὗ 
τπεῖγ οννῃ ; Ὀαϊ [5 πίη ρύΓγροβα 5 ἴο ρῖνε δὴ Ἄχδπιρῖο οὗ 10 ᾽5 

οοπβίαηι ἔεας οἵ α6οά. Τῇε πυπιεγοὺβ ἐγεαπεηϊαεῖνα ἔθη565 (568 
ΡΠ], ἢ.) ἱπάϊσαίϊα δαὶ 1 μδά (ΤἸοηρ) Ὀεδοοπιθ δαῦνιτυδί πὰ ἐπα 
ομ] άγθη ἴο δπίογίδίη ὁπ ἀποίμογ δὲ 8 βογίεβ οἵ Ῥαπαμπεῖβ ; δπά 

{παῖ ἴ πΠδά Ὀεοοπια ἃ παρ τ Ἰἢ [00 ἴο τυγη αϑ'άς ὈΥῪ πιθϑηβ οὗ 

Ὀυγης-οἴδοτίηρϑ δὴν δηρὸῦ οὗ αἀοὐ νμίοῃ {πῸῪ πιρμὶ δὲ βυοῖ 

Ὁπ|ὲ5 μάνα δγουβεά Ὀγ υπδτιά δα ἀςοὶ οὐ ἱποιϊρῃῖ. 

4. Α θαηαιοὶ (ΠΠ}ΦῸ)] ννᾶ8 50 οδ᾽ δά ἔγοπι ἔθ ργοπιίπβησε 
δἷ βιιοῦ ἔδαϑίϑ ογ Ὀαπαιοδῖβ οὗ ἀγίπἰκίπρ' (ορ. 15. 255 512), ψ πῃ 

Ιεἄ αἱ {ἰπι6δ5 ἴο ὄβχοαβδϑῖνα ἀγιιπκθηηθββ (1 9. 2555, [6γ. ς 189); 
βυοῦ Ὀαπαϊοῖβ ψαγα ρίνοη δ ἴπ6 τνεδηΐηρ' οὗ ἃ ομἹὰ (Οη. 218), 

ἃ νεάάαϊηρ (ἢ 2973, 16. 1419), 4 Ὀϊγτίπάαγ (απ. 4039), Ξδεαρ- 
βῃδαγίηρ (1 5. 25. 86. 2 5, 125 (}, δπὰ ἀοιθε655 οὐ οἴπος 
βρθοῖδὶ οοσαδίοηβ ; Ὀαΐξ (πα ἴδηι ἱπιρ1165 ποίπογ {πε οτάϊπαγυ 

τηθδὶ οὗ ἀδῖγ 116,1 ποῦ ἴπ6 βδογϑά πιϑαὶ δαΐθ Ὀεΐογε Ὑδηνθῃ δὲ 

ἴῃς στοαὶ δῃηλδὶ ἔδβιϊναιβ." [15 ἰξ πηραπΐ, πονν, ἰπαΐ ννῆμδέ ννὰβ 

δχοθρίίοηδί ἢ οἴπεῦ ρθορὶα τνᾶβ σοηβίαπίς ἱΓἢ [05 ΟΠ] ἄτγθη, 

ταὶ δνεγυ ἄδυ ἴῃ ἐπε γεὰγ ((ὰ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν) ἴμεν 54ὶ 
ἄονῃ δηὰ ἀγαηῖς δπά πιδάβ πιδεγυ (50 δ. θυ. Ῥεαϊκθ)ὴῦ οΥ 

ΟὨΪΥ παῖ, 45 ορροτέιη 65 ἱποίάθης ἴο {πεῖν "δ, βυοῖ, 6.9.», 85 

180 Ὁεϊ. Βεγε. 3 80 Ετυ. Βεζα. 
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οἱ Πὶ5 Αγ ἴο ρσῖνα 4 Ὀαπαιεῖ: δηά {πὸ ὺ υδϑά ἴο 5εηά δηά οδ]] 

{πεῖς ἴθγοα δἰβίεγ ἴο δαὶ δηὰά ἰο ἀγίηϊς ἢ ἴπθη]. ὅ νΏδη 

{παν Πα σοπιρίεἰδά ἃ τουπά οὗ πε Ὀαπαυεδίηρ ἄδγϑ, [οὐ 5εηΐ 

5δδερ-ϑῃδαγίηρ, ργθϑδθηϊεα τποηηβαῖνεβ, ἔπαῪ πιδάς ἃ παῦὶϊ οἵ 

Κεερίηρ ἃ ννεεὲκ (ορ. 15. 1415 37) οὗ θαπαιιεῖβ, ἴῃς οἰἀδϑὲ βηΐογ- 

ἰαϊηϊηρ᾽ οἡ ἴῃς ἢγδὶ ἄδυ, δηά 80 ου ἴο πε γοιηρεβῖ, πο νου]ά 

εηίεγίδίη οὐ {πὸ ἰαδῖ ἄδγ οὗ [πε ἔδϑίαὶ τνϑεῖς (30, ἱπ ἴδε πιαῖῃ, 

Βιυ. Ὠϊ.)} Νοιίδίηρ᾽ ἴῃ τπ6 ἴοχὶ νϑῦῪ αἰγεοῖ!Υ ἀεοίά65 {πόδα 
υσδίίοηβ, σογίδι ἶγ ποῖ ἔδε ἰαϑὲ οἴδυβε οὗ ὅ ἰο ψῃίομ Πυ. 

ἈΡΡΘδίβ, ἔογ ἴῃ νίανν οὗ {πῸ ἢγβι οἴδιιδε οὗ {παΐ ν. αἱ ἐδθ ἄκαγς 

οδηποῖ ἴῃ ΔῺΥ ΟΆ56 πηθδῃ ΘΝΕΓΥ ἀδΥ ἴῃ {Π6 γεᾶγ, Ὀαϊ 5: ΠΊΡΙῪ 41] 

πε ἀδγ8 (παὶ οοποϊυἀδάα ἃ δ εκ βρεηΐ ἴῃ Ὀαπαυδάηρ. Οη ἴπε 

οἴμογ μαπά, {πε ἔγϑί οἴδυβα οἵδ νοι] τϑϑά ἃ [Π{||6 ἀππαΐυγαιγ, 
1 τ Ὑυυιῖοσ γα ν πιοαπὶ ἴπαὶ 411 {π6 ἀδγβ οὗ [πΠ6 γϑαῦγ Ψεγα 

Ῥαπαπειπρ ἀαγβ; δηὰ δραίῃ ἃ ἀδιγ ἰηνϊτδιίοη ἴο ἴδ6 βἰβίεγβ ἰ5 

1655 ργοῦδδϊία ἴπδὴ δὴ ἰηωνίϊδίίοη βοπὶ 85 οἴϊαῃ 845, δϊεσ. δῇ 

ἰηΐογναίὶ, 4 Ὀαπαιοίϊηρ εκ ν85 δρργοδοπίηρ ; 866 αἷβο οὐ 15. 

--Οπ λὲς ἀα4»}] ἰῇ6 ἀδῪ οὐ ψῃΐος ἴτ 61] ἴο Πἰπι ἴο δπίδγίδίῃ : 
ΒΟΔτΓΟΕΙ͂Υ δὲς (δέγίλ-) αν (ορ. 31), ἔογ {πῈ θαπαυπειηρ-αγβ ἡνεγα 

ἈΡΡΑΓΘΠΓΙΥ (δ) ἃ τουηά οὗ βανθὴ ϑδυοοδδδῖίνα ἄδυβ, ψ μοι {Π6 

οἰγι πάδγϑ οὔ {πὸ βενεὴπ ψουὰ ποί πδίυγα! ν πανα ὈαΕΏ.--- ΖῸ 

οὐἶ ἐλεοῖγ ἐλγοθ σἐρέδνς] [ἢε βἰβίεγβ πιᾶὺ 6 ἱπουρης οὗὨ 45 511] 

υππιδιτίβα δπὰ ἴπ {πεῖν ἐδίπεγ 5 ἤουβα ἴο ννπίοι τπεῖγ Ὀγοίποτα 

σορα, ἃ5 ἴῃ ἴαγηῃ [οὉ 5επάβ ἔγοπι ἢπἰὶβ ἤουβα ἴο ἴπ6 Πποιι565 οὗ 18 

50η8. Βιυῖ (πὸ νΠῖεῦ ΠΊΔῪ 85 {ππ|6 πᾶν ἐπουρηΐς αἰ ΠΟ ΕΪῪ 
οὗ τηϊ5 ροϊηὶ 485 οὗ ἴπε ἔδπιγν αἰεοϊίοη ννϑίοῃ πα ἰηνῖτα- 

ομ ἴο ἴπ6 5ἰβίετβ βιιρρεϑδίβ ἴο ϑοπὶα σοτηπιθηϊδίοιβ, οἵ οὗ 

1ῃ6 Θᾶ5ὺ οἵ ἴοοβε πιδῆπεῦβϑ νοῦ Ὀι. ἰπέεγβ ἔγοπι ἰἴ ; οἵ οὗ δ]] 

τῆς Ὀγοίπεγα Ῥεϊηρ' πηπγχαγγεα (Π.}; {μ6 145 ροϊπὶ, ἰἢ Ἰηξοηάεά, 

ψου]ά ἢηά ἃ νεγὺ ραγίίαὶ δηδίορυ ἰῃ Πανὶ 5 5οη8 Απιηοη δπὰ 

Αρϑβαίοπι δαοῖ 1ἰνῖηρ', ΤΟ ΡῊ πππιαγῆῖθά, ἴῃ που865 οὗ πεῖγ οὐνη 

(2 5. 137: Ἀ); ἕο βδνθὴ δά] 580η8 οὗ ἃ βἰπρίβ πιοΐίμοι---ηά 700 
ἰβ τεργοβεηϊθά δ5 ἃ πιοπορδηγίϑι---ἰο 6 411] υππγατγοα τπνουἹά 

ὈῈ Παργδηῖν ουἱοῦ Κεορίηρ ἢ πὸ βοοῖαὶ οιιίοπιβ οὗ {πε 
«πὸ δῃὰ σοιπηΐγγ. ἴῃ ΔΎ σᾶβ86 διιοῆῦ ἀεῖβ!]5 δα ἱπιπιαΐογι δὶ 

ἴο [πα ρύγροβα οὗ ἴπ6 βίου ; δηὰ ἴἴ ἰ5 νυ ῖβαῦ ποῖ ἴο ὑγθβ8 ἴδῈ 

ἱπέδσγθηοβϑ, 
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δηάᾶ οοηϑοογαῖδα ἔπδηι, πἷ8 Πα]: Ὀαΐπρ ἴο τγἶβα ἃρ δδγῖν ἴῃ ἐπα 
τιογηϊηρ, δηὰ ἴο οι Ὀυγηϊ-οἴεγίηρ5 ἔογ ἔμ θηὶ 41], ὁπ ἔογ εδοῦ. 

5. δε»: α»εἶ σοπδοογαέθαῖ ἐλ») ἴατβα ἴο οὐβοιυτγίγ. Τῇ οοη- 
βεογαίίζοη ἰῃ χυεβίίοη 15 ἔπ6 ργεραγδίίοη ὉΥ γίτιιαὶ τυαϑῃηρβ δηά 

τα π|κ6ὲ (ορ. ὅπ. 355) ἔον ραγιοἱραϊίοα πῃ βοπια βδογεά γξυδίὶ 
(ορ. Εχ. 1910. 14, 705. 46 η18)---ογθ, ἃ5 15 σ΄ ΠΟγΑΙΥ βυρροβοά ἴῃ 
1π6 τίζυδὶ οὐὗἨἁ 16 Ὀυγηϊ-οΟἸδείηρβ οἡ ἴῃ πεχί πιογηΐηρ. 80 
ϑδηλθεὶ (1 5. 166) 08115 οἡ [6558 δηά 8 ἔαπγ ἴο οοηβεογαῖα 

τ1ποπηβοῖνεθ, δηαά ἢ πηϑο ἢ σοηβεογαῖεβ ἔπεσι, ἴπδὲ ΠΟΥ ΠΊΔΥ͂ 
Ραγιοἱραία τ ἢἰπὶ ἴῃ ἃ ϑδογίβοίαὶ πιεβαῖ. ὅϑοηιὸ (ὈὨΪ. Βυ. 

Ῥδδκ6) δυρροβε παῖ 7οῦ β8θηάβ δηά ϑιπιπιοηβ οὐ ὈγΐηρΒ Ἦΐ5 

ΟΠ] άγθη ἴο 8 ἤουδβα, δηά οοηβθογαΐοϑ ἴποπὶ ποτα; οἴποτβ 

(Επ6ά. Πεἷ.}) μαΐ ]οὉ 5επάβ ἃ ργίϑϑδὶ ἰο οοηβθοζγαῖα ἴπϑπὶ ἴῃ ἐμεῖς 
οσσῃ Βοπιθ8. Β. [δοὸ}Ρ (ΖΑ ΤῊΡ, 1912, ρ. 278) ϑυρρεϑίβ {παὶ ΨῚΡ 
νγᾶ5 ΒΥῷποηΥπΊοι8 ὙΠ δ ἼΡ δηα πιοδηὶ ἴο ἰηνίία βοπια οὔ (ορ. 

ζ : 866 ΡΒ]. ἢ.) ἴο πιαῖκε ϊπιβοῖ τευ! γεδαν ἔογ, αηὰ ἴο οοπι 
ἴο, ἃ ἔδαξί ; δηά ἰπαΐὶ τνμδί 15 πιδδηΐ ἰη ὅν 15 (πα αἱ {π6 οηά οἵ ἴπ6 

τουπά οὗ βϑοουΐαγ πηθδ]5 ἴῃ [6 5οηβ᾽ ποιι865, οὗ σεηΖ σημα ἑρμοϊίοαῖ 

16 Ομ] ἄγθη 20 ὦ σασγεοα τισαὶ ἴῃ Ἦϊ5 οὐ δουβο, δηά {παὶ οὐ 

π6 πιογηΐηρ᾽ δἴεσ {Π18 πιϑαὶ [οὉ οὔξεγβ βδογίῆοε δραἰηβὶ βίηβ οὗ 
τβουρῆε (ἴοσ οἴποσ 8ἰπ8 {πὸ οὨΠ] ἄγε νου ποῖ μαναὰ νεπίυγεά 
ἰπ ἐποῖγ ἐδίπογ 5 ργεβθηοθ) ὑν πο τηρῃς παν Ὀδθα οοσππιεά 
ἰῃ δῖβ. οὐνῃ δοιιβθ, 50 σοπιργοηῃ ϑίπρ' εἶπ. Βαῖ ἔπ6 ράδγβί!ε  5πὶ 

οὗ ΨῚΡ δηά ἐΠἼΡ ἴῃ 1]. 116 216. 49 ἀοεβ8. ποῖ ρζονε ἱπαὶ πὸ ἵἔτο 
νῦ5. εσα 80 σοπιρίθιεΥ βΥποηυπιοιβ ἴμαὶ ΦΡ ἱποίυἀοα {π6 

56η86 οὗ ἰηνί(αιίοη ; δηά ἱξ ἃ πιεαὶ ἴῃ 10Ὁ᾽5 ποιιϑδαὲ δὰ Ὀδβθπ 

ἰηϊεηάεά, ἰἃ ψουἹά ργοΡΑΡΌΙΥ παν Ὀδθῃ τηογα οἱθαγῖγ Ἰηἀ᾽οαίοά. 
Τὸ οὔεν διιγν-ογενίρ 5) αἴτεον ἴΠε πιδηπεῦ οὗ [ς ραϊτίαγομβ ἴῃ 1 
(τη. 8539 225. 1.15 4,184) ]0Ὁ 65 ἴδε πμεδὰά οὗ ἴπ6 ἐδπηγ, νϊϊπουξ 
{πε αϑϑιβίδηοα οὗ ΔηΥ ρτγίβϑί, οδεγβ βδογί ἔσθ ; αἷβο ἴῃ δοοογάβῃοβ 
τ Θαγν συβίοπι μΒ6 οδτβ ἴὸσ δὴ δχρίδίογυ ρυγροβα (ορ. 
2 5. 2435) Ὀυγηϊ-οἤετίηρβ (ορ. 4238), ποῖ 1πΠ6 πιογ βρβϑοῖδὶ 5ἰης- 

οεγίηρβ οὗ Ἰαΐογ {ἰπ|65---ἃαὶ τνγαπὶ ψνΐοῃ τ ΞΌΡΡΙΪ65.---  Ὸ» ἑλέρε 

αἰδ, ονθ 70» δΘαολ] ἴ1τ, σοσογαϊέρερ᾽ ἐο ἐλ6 πρρριδθν οὗ ἐάθηι αἰ; ἐ.6. 
ἴδῃ, ἱξ ““βοῃβ᾽ ἱποίυάβ ἔπε ἀδυρμίογβ (ορ. ση. 3,5, Εχ. 21ὅ 2255, 
105. 173): οἰμεγινῖβθ, βενβϑη.-- Οὑρ:66} Ηεὗτ. δῥοςςεα---ἃ δα ρἤεπι. 

ἰϑπι| οὐ βογίδαϊ οογγεοϊίΐοη ἔογ ομρϑεά: 566 Ρἢ]]. η.--Ἧρ ἐλθὲ; 
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Εοτ ]οῦ 5α!ά, “1 ΠΑΡΙῪ ΠΥ 80η5 πᾶνε βἰππεά, δηά ουτοεά αοά 

ἴῃ {πεῖν πεαγί." 80 υδ6ἀ [οῦ ἴο ἀο οη 41] {με(56) ἀδγϑ5. 

ἀθαγέἷ ἁπῖεββ γ οδη δάορι [800 5 βιιρμεβίίοῃ ποῖθά δδονε. 

7οὉ ἔδαγβ βίῃ οοπιηι τε Ὦγ {πε οὨ] ἄγη ἴῃ {πεὶγ ον Ποπιαβ; 

Ὀυΐ 50 5τ 8 ἢα οὗ ἴπὸ ομαγδοΐογ οὗ πὶ ομ!] άγθη παῖ ὄνθη 

ψνΒδη [ΠΕῪ ἀγὰ ουξ οὗ ἢὶ5 βίρῃμε δηά οοπῖγοϊ πε ἔδαγϑ ΟὨΪΥ {παῖ 

ΠΟΥ πᾶν σοπιπῖζ βοπιθ ππϊηϊεπίοηδὶ βίῃ οσ β'ηβ {πδΐ αγὰ βε θεά 
Ῥεΐογε ἴμεν ἴβϑυθ ἴῃ βρεθοῖ οὔ ουὐϊναγά δοϊΐοη. Ὑεῖ δυο 15 

700᾽5 ἔδαγ οὗ ἀοά δαὶ δε 5 οαγείαϊ ἴο σουπίεγαοι ἔπ6 πιογα 

ΡΟΞ5Ι ΠΥ οὗ ἐνεη ϑυοῃ βίηβ 85 {πε56.---Οη οἱ ἐλθϑο αγ»5] ου 

πὸ πιοῦγονν οὗ {πε αϑὲ ἀδὺ οὗ βδοῦ ννεεῖ οἵ [δαβεϊηρ. 
6-12. ΤΏΘ ἢσγϑε βοθῆθ ἰῇ οάνθῃ: πε ϑαΐδη πυδβιοηβ 

16 αἰδιηετοβίθάπεββ οὗ 1οδ᾽5 γε! ρίοη.-- - 6 βοθης, ἐπουρὴ ποῖ 

ἜΧρ ΙΟΕγ ἀεβηδά, 15, {͵ πὲ ἴπ τνδῖο! Μαβίξδηιᾶ αυεβεέοηςβ τπ8 

τ Βοἱ.-Πεαγίεα ἀενοιίοη οὗ ΑὈγαμδηι ἰο αοά (70. 1.185), οἰ αΥῖν 
Βαάνθη : ἰξ 5 πεγα ὑπαὶ [ἢ6 ““ 5οῃβ οὗ [6 σοάβ" ργεβθηΐ [Π6π|- 

βεῖνεβ δαίοσε (0") Ὑδδνε, νγῆο 15. ρἰοϊυγεά, ἃ5. [ῃ 8 ρσερ. ργοῦ- 

ΔΌΪΥ ἱπιρ165, βεαϊβά (οῃ ἃ ἱῃγοπθ): 850 ἰῃ 8 σοπιρδηΐοη ρἱοίαγα 
(1 Κι. 2219) Υδῆννεῃ ἰ5 ἀερίοϊεά ““ 5ἰεἰπρ΄ οη ἢ 8 τἤτοης δηά 41] 
[86 Βοβῖ οὗ πεανβθη,᾽" ὑπο οογγεβροηά ἴο ἴῃ ““βοηβ οὗ {π6 

Βοάβ᾽" Βεγθ, “"βίδπάϊηρ' Ὀείογε πἰπι (γ δ} ἼῸ}) οὐ Εἰβ τε βαπά 
δηὰ οὐ ἢἰ5 ἰεξι," δηά γεδάγν (1 Κ. 2233), 85 μεῖε (112 27), ἴο βὸ 
ουξ (ΝΥ) ἔγοπι πὸ ἀϊνίπα 556 ΠΊΌΪγ, δηά αθεος πυαπιδη δθαῖγβ 
δοοογαϊΐηρ ἴο ἴπ6 τν}}] οὐ Ρεγπιιβϑβίοη οὗ γδνεῃ. ὍὉρ. «150 Ζεο. 

6ὅ “τὸ ἔουγ τυηάς5 οὗ πεανθη βοϊηρ' οὐξ ἔγοπι ργεβεηξηρ {Πα πὶ- 

βεἶῖνοβ δείογα (ὃ ΞΩΠΠῸ ΓΝν}) ἴπ6 Τογά οὗἩ ἴδ8 ψνβοῖα δαγίῃ." 
δίησα ἴδε ϑαΐδη ἀοαβ ποῖ γερογί ἱπιπιθαϊαϊεϊγ δηὰ δἷἴοπθ, θυ 
Ρύεβεηΐβ ΠἰπΊ561 δἱοηρ νυ ἱτἢ [Π6 οἴ μεσ βοηβ οὗ {8 σοάς (2), ἴ 
ΤΑΔΥ Ὅδ ἱπέεγγεά ἰπᾶὶ Ὑδῆννεῃ νγὰ85 σοποείνεα 85 ποίαϊπρ'᾽ ἃ 

βεβϑβίοῃ αἱ βίαϊεά ἱπίεγναϊβ ἔογ ἴῃς «ϊβπιββίοη οὗ [ῖ5 τῃηθββϑθηροῦβ 

ἴο εαγίῃ, δηά ἔογ ἴδε γεοερίίοη οὗ γερογίβ. ἔγοπι ἔπε πὶ οἡ ἐποῖσ 

τεΐυγη.--- 736 φορις οΓ ἐδδ ρο(5] “ἴῃς βοηβ οὗ αοά" (ΕΝ.) ἰ5 

δταγιπιδίοα!ν δὴ οαια!ν Ἰερὶ παῖς τεπάεγίηρ, δὰ πιὶρμῖ Ὀ6 

οοπιραγοά τι ““5οηβ οὗ ἴπε6 Μοβὲ Ηἰρῃ" (γον 23, 5. 825), 

δαϊ τ μείπεσ Ἰηϊεγργεϊεα οἴβρείπρ οὗ ἴπῈ οὔθ ἴσια ἀοά, οΥ 

Ὀεΐηρβ ἀερεπάδηϊ οη, Ὀυΐ 5ῃατγίηρ' ἔπ6 5ρίγίτυ4] παΐυτγα οὗ ἴπ6 οπα 

ἔγιιε αοά, {Πϊ5 τοηάογίηρ [4115 ἴο γεαρτοάυοθ {πὸ Ηδῦγαον οοῦ- 
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6 Αηά πεζὰ ννὰ5 ἃ δ ἤδη ἴπε βοῆς οὗ {δε σοάβ οδπὶα ἴο 

Ρτεβεηῖ {πεπιβεῖναβ Ὀείοσγα Ὑδηνθῃ; δηά {πε ϑαΐδη οᾶπια δἷϑο 

οορίϊοα. “ΤῊ 5οηβ οὗ {86 ροάβ᾽" (ΟΝ Π 23) ἀγα ἱπάϊνί παῖς 
οὗ {π6 οἷαββ ροά, δ5. “186 βδοῃβ οὗ πιδη" (ΝΠ 23, 1 5. 2613) 
ἅτε ἱπάϊνίυ 415 οὗ {Π8 οἶ455 πιδῇ : Ορ. αἷβο “"ἴῃε βοηβ οὗ [886 ργο- 

ΡΒαῖβ," τηδδηΐηρ' τη θΏ εγ5 οὗ ἃ ργορποίϊο ρι]ὰ. Οοπβθαυθηῖν 

Ππ6 54π|6 οἶδ55 οἵ Ὀεΐηρβ ηὸ δα οδ᾽ϊεά “"1πῸ βοηβ οὗ ἴπῸ 

δοάβ᾽" (Ὀπον(Π) 53, 41 487, ὅπ. 65; δες "3, 5. 29] 807: ορ. 
γπὸν 2, Πη. 3325) σᾶῃ αἷἰϑδο δὲ οδβά βἰ ΠΊρίυῪ ““βοάβ" (τον, 
Ρ5. 821-65: ορ. Ὠδι (ροίπε Ὁδ}) ἴῃ Ρ5. 582. Τῇε ρῆγαβα 15 ἴγσαοθ- 

ΔὈΪε ἴο ἃ δίαρε οὗ ἐπουρβῖ ἴῃ νοῦ Ὑδῆννο ἢ τνὰ5 ποῖ βυργαπια 

οὐ σμΐ ροπογὶς : ἴῃ οἶ455 οὗ ροἐβ {πὸ {Ππδῖ οὗ πιδῃ τνᾶ5 πυπιογουβ, 

τπουρ πιαπιθαγβ (“ 505} οὗ ἴπῈ ἔννο οἶδβϑϑδθβ σεῦ β5ῇΑγρΙῪ 

ἀϊδεϊηρυϊθποά ἰπ ἀρρϑάγδαηοα (ΠΏ πη. 335) ἀπά πιδῆπες οὗ [1 (5. 

825). Βιυΐ νυἱϊπίη τη5 οἶαβϑ Ὑδηνεῆ, ἴο {πΠ|5 τυγϊζογ, 15 ἀ05ο- 
Ιυἱοῖν συρίεπια; Ὑδῆνεῃ 15 ποῖ ἃ πιδῃ, Ὀυΐ οης οὗἩ {πε οἱολένε; 

δηά γαῖ ποῖ πΊογα Υ ΠΥ οπ6 οὗ {Π6 σἰολένε, Ὀυϊ (παῖ πα ψῆο ἰ5 

ἴῃ δρϑοϊυξα οοηίτγοὶί οὗὨ 411] οἵμποῦ οέολύρη, ἃ5 4150 οὗ 411 πιθὴ δπά οὗ 

της αἴδαίγβ οὗ ἴἢς ψνῇοϊα ψογά. ὙΠεα 15 85 {π||6 βιρρεβίίοῃ 

ἢδγα ἴῃ {πὸ Ῥτγοίοριιε 8ἃ5 ἰὼ ἴπ6 βρεϑοῆεβ οὗ (π6 δασγίϊεαγ Ηεῦγονν 

τπουρδῖ, (μαὲ Ὑδῆννεἢ᾽ 5 ροννεῦ δηά δυϊπογιν ννὲγε Πἰπ|ϊτο ἴο 

σεγίδίη ἄγθα5, δηά {πὶ οἵμεῦ ρβοάβ 5ῃαγεά τ Ηἱπὶ {πε σοηέγοϊ 

δηὰ αδἱἱδερίαποε οὗ πηξῃ (ορ. 6.9. 1 8. 2619); οἡ {πὸ οἴπογ μβαηά, 
{πε βδοηϑβ οὗ {πῃ ροάβ, ἱποϊυάϊηρ [6 ϑαΐδῃ, αὔὸ σοπιηρίεΐεῖν βυῦ- 

οτγάϊηδία ἴο Ηἰπὶ, δπά δοῖ, ποῖ οἡ ἴδ εῖγ οὐν ᾿ηἰἰδζῖνα οἵ διιπο- 

τίν, Ὀαῖ οἡ Ηἰ5; {πὸ Ηἰπὶι ἴῃ οοπίγαβί ἴο πιθη ΠΥ γε ὀζολένρε, 

οὐ ΠοΙγ (15}δ 51), θὰ πὸ ἰε585 ἔθϑη πηδῃ {ΠπῈῪ ἀγα Ηἰ5 βογνδηίβ 
(411-99), Αὄ5 επιρίογεά ὃγ Ηἰπιὶ 'ἰπ {με δάἀπιίπἰπίγαϊοη οὗ πυιπιδῆ 

αϑαῖτβ, {μ656 θεΐπρβ τὰ ἰδεγπηβά δηροἷβ (ὈϑδθΌ, :6.). (ἄ, ἔπδγα- 

ἴοτα, ἰῃ τοηάογίηρ μαγα οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ (5ο 21, ορ. 487), 
Βῖνεβ ἃ βυρϑίδηςδ!ν οογγοοῖ δαυϊναίθηϊ οὗἩ {6 επίίτε Ηδργεν 
Ρᾶγαβθ, (που ρἢ ποῖ δὴ Ἔχαοῖ δαυϊναίεηϊ οὗ εἰπε οὗ ἴῃς [εγπιβ 

ἐπαΐ σοηηροβα 11.---Ζ 6 διαίαρ) Πεγβ, ἃ5 ἰπ Ζεο. 3} 3, ἢ τς 
δγίίοῖθ, δπά ἐπεγείογα ποῖ γεῖ, 85 ἰξ νἱγίυδ! ν πὰ5 Ὀεοοπια ἱπ 
ι (ἢ. 21! (νἱπουῦ (Π6 ἀγίϊο 6), ἃ ργορεγ πᾶπιθ. Βαϊ δεθ δπά 

ἰῃ Ζεο., πο 655 ἔμδη πη (ἢ., που ρἢ ἴῃ ἴπε56 το ραϑβαρῈϑ 

ΟὨΪΥ ἱπ ἴῃ ΟΤ., ἴδ6 ἴδγπι ἀθηοίεβ ἃ ἀϊβέϊποι δηὰ ρεγπιϑπεθηΐ 
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Βπιοηρ ἰπεπι. ἸΑΠπά Ὑδηνες βαϊά ἴο ἐπθὸ ϑαίδη, ΨΏεποα 

οοπιεϑὲ που Απά {π6 ϑαΐδη δηβινεγοά Ὑδῃννοῦ, δπά ϑαϊά, 

Ρογβϑοηδῖυ, τ μο τνγὰ8 {π5 ἀοϑίρηδῖδαά οΥἹρΊΠΔ ΠΥ ἴῃ τοέδγθησα ἴο 

Πῖ8 δυποξίοη οὗ ορροπίπρ' οἵ δοοιιίηρ᾽ (ορ. (τ᾿5 διάβολος) πιοη 
δείοτε αοά, Ὀεΐοσε πα παά ἀδνεϊορεά ἢἰ5 ἰδίεγ οπαγδαοῖεγ ((Ώ., 

ΝΤ.) οἵ ἱεπιρίον ογ ἱπβιϊραῖογ οὗ πηθὴ ἴο δοῖ ἴῃ ορροβίϊίοη ἴο 

αοά. Τῇα ἴογοα οὗ {πὸ ψοσγά ἰ5 ννε]] βῃοννῃ ἴῃ Νὺ. 2253 ποτα 

τα δηροὶ οὗ Υδῆν εξ Ὀδοοπιαβ ἔογ ἴδε οσοαβίοη ἃ “σζαρ ἴῃ ογάδθσ 
ἴο ορῥοΞθ Βαϊδδπὶ δηά ἴο βίδυ ἢἰ5 σοιιγβα; οἵ βοπιεννῆδί αἱ γ ΠΥ 
ἰπ Ρ8. τοὐῦ ψἤεγα ορροδί[οη ἴῃ τῃ6 56η86 οὗ δοουδαίίζοη Ὀαίΐογα ἃ 

Ιεξαὶ ἐὐδυπαὶ ἰβ ἱπιεπάβά (ορ. ν. Ὁ τ Πογε ΣΟ 15 ραγα αὶ ἕο ὩΣ ΔῚἽΠ 
ὙΦΈΣ Ὁ} Μὴ): 6ρ. αἶδξο τ 5. 29, 2 5. τοδί, ; Καὶ, εἰδῶ 7715. 
Ηετγε {πὸ ϑαΐδη ορροβββ [οὉ ὃγ Ἔπάεανοιιγίηρ' ἰο ονογίῆγον 15 

Βοοά 5ίδπαϊηρ τῇ Οοά (ορ. {πε πε εβ5 θεΐτγθθη {πὰ νΌ. [Ὁ Φ 

δηὰ [πΠ6 ρῆγαβθ “"ἴο βεεῖς οὐῦ Ροοά " ἴῃ Ῥ5. 2851), ποῖ 85 ἴῃ Ζεο. 

ΌΥ ἀτγανίηρ Ὑδῆννεἢ᾽ 5 αἰϊαπιίοη ἴο δοΐυδὶ ϑἱπβ ψῃίοῃ Ηδ [5 

Ῥγεραγεά ἔο ραγάοῃ δπά γεπιονα, Ῥυῖ ὉΥ βιιρ ρεβεϊπρ ὑηννοσίῃυ 

τηοῖνεβ ἴῃ ἃ πιδη ἴῃ ἴπ6 ουϊιναγά πιαηϊξαβιδιίοηβ οὗ ψῆοβα [18 

δνθη δα σδη ἢπά πο ἔδυϊξ. 866, ἔαγίπετ, οα {πὸ Ἠἰβίογυ δπά 

ἀενεϊορπιεηῖ οὗ πὰ ἰεγπὶ, γί. “" ϑαΐδη" ἰηὴ 25.8ὲ.--- πιο αἶδο 

ανπορρ ἐλο’} ποῖ 85 ἃ Ὀείηρ' οὗ ἃ αἰξεγεης οἶδβϑ, δι 45 ῃἰ πη βο 

οης οὗ (Πα 5οπ8 οὗ {πε ροάβ: ἭΠ2 8. ποῖ ἱπίγεαυεηου ἰδηΐ- 

διηοαηΐ ἴο : (οπ6) οὗ [πΠ6 ηυπιραγ οὗ, ἢ οἴπεγβ οὗ {π6 σαριδ 
οἶαβ5 (Ξε ὅπ. 2310 426, Νιι. 1731 2655, 1 5. τοῖθ, ΕΖίκ. 2915). 
Βαΐῖ 85 ἴπ 5δνεγαὶ οὗ ἴδ86 ραϑϑαρδβ ᾿υκῖ οἰϊεά 6 ροβοη οὗ 

Ῥεγβοηβ ἰῃ απαϑίϊοη ἀγα ρθου τ οὐ ργε-επλίπθηΐξ ἰῃ πα οἶ455 ἴο 

ψ ΒΟ [Π6Υ δγα γεξεγγεά, 50 ἰ5 {πὸ ϑαΐδῃ πϑγε: Πα ἰβ οπα οὗ {8 

50η5 οὗ ἴδε ργοάβ, οὐὔΓ δηρεοΐβ, δηά 85 βιιοῦ βυδ᾽οοϊ ἴο δηά υὑπάογ 

ἴδε οοπίγοί οὗ Ὑδῆννεἢ δηά ἱποαραῦϊε οὗ δοϊΐπρ θεγοπά {πὸ 

ἴογηβ οὗ ΗΙ5 ρογηβϑίοη; Ὀὰχὲ ἔπεγα ἀγα ρεγῆαρβ βογπιβ οὗ {π6 

Ἰαῖογ ἰάεα οἵ ϑαίΐδη, ἴπε ορροπεηὶ οὗ ἀοά, ἀϊνίαϊπρ νἰτἢ Ηἰπὶ τπ6 

αἰἹερίδποε οὗ πιβη (ν)} 154. 224), ἰη ἔπε ἔγεβάοπι ἢ νοι 6 ἤδτα 
᾿ πῖον65 δδουξ ἴῃ ἴπα εαγίῃ, 5ο παῖ Ὑδμννεῖ αβκβ ψθοσα μ6 885 

Ῥεδη (7 23), ἰη οοπίγαβὲ ἴο ἴμπε δηρεῖβ ΠΟ ἀγα σοηξ ἴο ἀεβηϊία 
Ῥεῦβοῃβ δηά ρίδοεβ. 

γ. Ἡράθρηοθ σονιθεΐ ἐλοι] ᾿ξ τῆς ἱπιρ!Ποαἰίοη οὗ ἔα αυαδιίοη 

15 ἃ5 7υ5ὲ βυρρεβίβά, ἔπε ϑαίδηῃ 8 {π6 ““ναρροπά δπιοπρ' {πε 
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Ετοπὶ ροΐηρ' δἰἴπεγ δηὰ {π|1Πὸτ ἴῃ ἘΠπΠ6 δαγίῃ, δηὰ νναἰκίηρ' ἴο δηά 

ἔτο ἴῃ ἴξ. 8 Αηά Υδμννεῖ βαϊά ἴο ἴῃ ϑαίδη, Ηαδβὲ ἕξοι σοη- 

βἰἀδγεά ΠΥ βογναηῖ [ο0Ρ, [παὶ ἘΠ γὰ 5 ἤοης {|κὸ Ηἰπὶ πη {πα δαγίῃ, 

ἃ πιδη ρεγίεοί δηά ὑργὶρῃς, ἔδαγίηρ Οοά δηὰ δνοϊΐπρ' ντοηρ ἢ 

ΒοανθηΪΎ Ὀεΐηρϑ" (Π4.). Οἰδμεῖβ βπά ἴῃ {πὲ αυδδιίοη ἃ ἀϊ5- 
εἰηοιίοη αίννεθη {π6 δηρεῖβ ἴο ψΠοπὶ βιιρογπἰθηάδησα οὗ βρβθοϊαΐ 

πδίϊοηβ δηά σουηέγί65 τνὰ8 δηίγυσίεά Ὁγ Υδῆνεῃ (Ὠ τ. 328 (τ, θη. 

το δ. 30. ἵν, 171, απ πθὸ ϑαίδη ψῆοβα ἔμπποίίοη οοπῆποά 

Ὧ5 δῃθῦρίεβ ἴο πὸ ἤχεά γϑρίοη οὗ πε βαγίῃ, ἀπά νῇο “ἴῃ ἢἰ5 
ἀηγαβίηρ' βεγνῖοε οὗ Υδῆνε δὰ5 Ὀδδη νἱβιεηρ᾽ 411 ραγίβ᾿" οὗ (ῃ8 

ννογά (Ῥεδῖκ6).--- γον ρυΐμρ ἀὐῤλον απο ἐλέϊλον)] τῆς νΌ. (12) 
ΤΑΔῪ Ὀδ υϑεά οὗ τονίηρ' Αἰ πι1655]ν οἵ ἀϊβίγαιυρ μι ([6τ. 408, ΗἸ ΠΡ.» 

8ηά, ἰ σοτγγεοι γοβιογαά ἴπογε, ση. 2458); Ὀυὲ ἰξ οοουγβ πιοῦὸ 
ἐτεχυθηι οὗ πιονεπιοηξ Πἰπαῦ πὰ ἐπι πὸῖ ἢ πη ἃ ρίνθη ἄγεᾶ 

δηά ψ ἢ ἃ ἀεῆηϊξε ρυγροβα, ἡ ῃοἢ γοαυῖγεβ βοπιθίηρ' ποσὰ [Πδη 

ἀϊτεοῖ ρα55αρῈ ἔζοπὶ οπα ροϊηξ ἴο δποίδμεγ: 50 ἴπ6 Ω δὶ ἰ5. υβεά 

οὗἩ {πὲ πιδηηδ- ραίμεγεγα (Νὰ. 118) δά ἴπ6 σοηβαβ-ῖδίκοτβ (2 5. 

245), ἀπά {86 ἰηϊεηβῖνα ΡΟἹεἱ οὗ πιονεπιθηΐ ἴῃ ἀρ δης βθαγοῦ ἔοσ 

ἰηξογπιδίίοη (76. σ', Απ|. 8132); 80 {πε εγεβ οὗ Ὑδμνεῆ, πιονὶπρ' 

ΙΓ δηά τρϊῖπογῦ 'π {πε Ποῖα εαγίῃ, ρυῖ Ηἷπὶ ἴῃ ροββαβϑβίοη οὗ 

οοπιρίεἰε ἱπέογπιαίΐοη οὗ α]} ἰπαὶ ρΡΌεβ οὐ ἔδεγε (Ζεο. 410, 2 (ἢ. 
169). [1 5 'π τμ15 5βη56 {πὶ {86 νΌ. 5 υδεὰ ποῦ ἰῃ σοπιρίηδ- 

εἴου τ Ἴρπηπ, τυ πίοι ἰβ βἰ ΠῊ ΠΥ πιϑθα αἱ εἰπηαβ οὗ 30 τοσξξεγιρ' 

ο απ »"}2)»Ὀοα ἴῃ ἃ ρίνεη αἴεᾶ 85 ἴο ἰδθανε ποϊπίηρ' υπαϊβοονετεά 

(Ζεο. 119 : ορ. 6, 705. 1858). ὙΤδυβ ἴπὸ ϑαΐδη, ᾿ξ ἃ ναρροηά, 
5 γεῖ ἃ ναραδοηά νι ἃ ράγροβα : Β8 βοουῦβ {πε εατγΐῃ, ἰεανίηρ' 

ΠΟ οοΐῃογ πηνἰ5ἰτοά, (παΐ Πα πιᾶν ἀϊδοονογ ἴΠ6 ΑἸ ρ5 οὗ πε. 
8. Οἵ οουζβο, ἴπ6 ϑαίδη ἰῃ ἢὶβ οοπιρίεϊς ἴουγ οὗἉ ἀϊἰβοονθγυ 

(Ἴ πιυδὲ πᾶνε σοπὶα δοίοβϑϑβ [οὉ ; Ὀυΐ δᾶ5 8 ἀδνοίεα ἢ18 
αἰζδητίου το ((ὈΝ}}ν 20 Ὁ : ορ. δ... 2 8. 188, Εχ. ΟἿ; τῖτὰ ὃ, 
1 5. οἿ, ΕΖΚ. 405) μἰπι, ἀπά το {πὸ ἔδοϊ {πᾶὶ ἤθεα, δἱ ἰδαβί, 15 ἃ 

πιᾶῃ δρδϊηβδὲ ψῃοπὶ ΠῸ δοουπαίίοη οδη δ6 Ὀγουρη ἢ ογ, ἰ8 1 
ἴον {παὶ νϑῦὺ γεάβοη ἔπαΐῖ 6, ὑπ||κὸ Ὑδῆννεῖ, πᾶ5 ἔουπά πὸ 

ξαγίμον ἰηΐογεβὲ ἱπ Πὶπὶ Ὁ---- 7 62] ταῖμεγ τη ,“ογ (ΕΝ.); 50 28. 
--Ζάονα ἐς πορι Σἶλθ ἀΐρε ἐν ἐλε δαγέλ)] [5 ροεβ Ὀεγοηά ἴ: 
Υδμν ἢ δηάοτϑθας ἴπ6 Ἰυάρηηοηΐ οὗ 7οδ᾽5 οπαγαοῖθσ ἰῃπ δα 

πδγγαῖϊνα, δηα, ΌΥ 8η δάαϊπίοη, δημαποαβ ἴπ6 βίαγεπρ' παίαγα 
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9 Απά {δε ϑαίδη δηβιννεγεά Ὑδῆνε, δηά βαἱά, [8 ἴξ ἔογ ποιβίηρ 

ταὶ 1οῦ 885 ἔδατεὰ σοάρ 10 Ηδϑὶ ποῖ ποι ἐπ 56] πιδάβ ἃ 
Βεάρε δρϑουΐ πίπι, δηὰ 15 πουβθ, δπά 411 {παὶ ἢε ᾿ιδίϊ ὄνεγυ- 
ψῆογο ἴΠ6 ψνοτκ οὗ 15 παπάς ἴπου παϑὶ ὈΪο5ϑθά, δηά ἢΐ5 οδίςς 

Βαῖῃ ἱπογθαβθά ἰῃ {πὸ ἰαπά. 11 Βυΐ Ξοἰγοίοβ: ἔογι ἢ τῆς παπᾶ 

πον, δηὰ τουοῖ 411] [πὶ ἢα παῖῇ : βυγεῖνγ π6 ΜΠ] συγβα ἴΠπ66 ἴο 

τὴγ ἕδλοβ. 13 Απαά Υδῆνεῃ 5αϊά υὑπίο ἴΠ 6 ϑαΐδη, Βεῃοϊά, 411 ἐμαὶ 6 

οὔ ἴπε οἤδηρα οὗ ἐογίυπεβ παῖ 18 ἴο οοπια : [00᾽5 ρίεϊυ, 

δοοογάϊηρ ἴο {πὸ παγγαῖϊνα (18), μδά Ιεἀ ἴο δἰβ θεΐῃρ' ργοβρεγοιβ 

Ῥεγοπά 411] ἔπε οἰ ἄγθη οὗ {πὸ Ἐδβὲ; 85 οογιῆεά Ὁγ Ὑδηνθξ, 1᾿ 

νουἹά υ ΞΕ: ν 15 Ὀείηρ [Π6 πιοβὲ ργοβρείουβ πϑῃ ἴῃ ἴδ Θαγῃ, 

δηά 50, οὐ ἴδε ουγγοηΐ Πεογυ, πηδίκεβ πὶ {Π6 εαϑβὲ {κεν οδ͵εοὶ 
ἴῃ 186 ψννοτ] ἃ οὗ ἃ ἀἰβαβίγουβ οἤδηρε οὗ ἐογσίιπο. 

9. Τῆς ϑαΐδη δάπιϊ 8 υμαὶ δα πιικῖ, Ὀυϊ 0 πιο ἴὔρ {Π] 

ποῦν, ]οὉ [45 ἔδαγεά (" ", ρὲ.» ποῖ ἔπ ραγί., ἔοσ ποῖ {π6 ογάοσ : 

ορ. Ὠγ. 8 135 (2) αοά, Ὀυῖ {πὸ ξαξυγα πιᾶὺ γανεαὶ Ἔνθ ουξνγαγά 
ΚΑΊ ρ5 ; δηά, 85 ἴϊ 15, 15 ρἱ ἵν 15 ργοῦ δ ὈΪῪ ἃ πιθῦα φιία 270 φμο. 

Υδῆνθἢ 885 ρίνοη ἃ ροοά ρῥγίοα ἴο ἔπε πιδη ἔοσ πὰ [16 νυν πο ἢ 

Ρίεαβεϑ Ηἰπὶ 50 πιιοῦ ; δπά ἴπε πηδὴ 85 πδά {πε βθῆβα ποῖ ἴο 
ἱπιροῦῖ! ἃ ροοά Ὀαγραΐῃ ὈΥ (Αἱ Πρ 'π πἰβ ραγί οὗἉ [ξ. 

10. Τλοι ἐλνε6 17] (ὲΣ ον πρὸ; Ζόχ. 618) επιρῃδῖῖο : ἴῃς 
Βεάρε, ψῃΐοἢ δυγγοιιηά8 δηα βοθθηβ [ἴοὉ δηά ἢΐ5 οπί ἄγσθη δηά 

εἶ ροββϑαβϑίοῃβ, δ85 Ὀδθη πιδάϊεὲ ὈΥ ποπὰ οἴδεγ ἤδη αοά Ηἰηι- 

561, δηά ἔοσς {15 γϑάβοη πιιϑὶ γοπηδίη πηργαϑδομϑά---η]ε55 αοὐά 

ΗΪπι561} οδη Ὀς ἱπάϊιοεά ἴο Ὀγοδοῖ ἰξ, πὰ Ἰεῖ ἰῃ ἀδδεγιυςεξίοη (ορ. 
15. 55).---Οαἐξ6] ὃ ἢ. Ἠδετε πιεπιϊοπεά 85 {πε ρεϊποῖραὶ ραγί ἕοσ 
πε ΨῃοΪς οὗ [05 τνεδ ἢ. 

ΙῚ. Βυξ (Δι επιρμδῖῖς δάνεγβαιίνα, 566 ΡὮΪ]. πη. οἡ 1.35 43} 
Ιεῖ Υδηννθῖ τονογβο Ηἰ5 ἰγεδϊπιθηΐϊ, δηά Τοῦ νν}}} οεγίδίην γενεῦϑα 
ἢἷ8 οοηάιϊιοῖ; ὙΠ δΩ ρίογ πὸ ἰοηρογ ρδύϑ, [οὉ τ" }}] θασοοπια 

ἀεἤαπεν ργοίΐδηθ. Ὑδην ἢ πΊΑΥ {πίη τπαὶ Ηδ [85 ἔουπά ἃ 

ταδῃ ΡὍΟα 41] {πγου ρα : [π6 ϑαΐδῃ ἱκποννβ θεϊζεσγ, δπὰ σοῃ βάδην 
ομΔ]Πεηρο5 Ὑδμννεμ ἴο Ὀγίπρ' ἐπ πιαίζεγ ἴο ἃ ἰεϑβῖ.--- Ζομολ) 

ΒυγΈβα ΠΥ οσ ἀεβίγυοι νον (3 5»), 85 105}, 1 5. 69, δηά (νἰτἢ ἃ 

Βυπιαη 500].} ση. 2611, [ο5. οἾ3, Ζεο. 213, ἀπά (οὗ ἰδ τυϊπά) ο. 219 
(ΕΝ. ““5πιοίε᾽.---ΑΟἸκγ:ἐ]} 11τ. δεες, 85 ὃ (π.). 

12. ὙδΏνεΒ δοοερῖβ ἴδ6 ϑαίΐδῃπ᾽β ομιδιϊδβηρε, δῃηά οἡ {πα 
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Βδῖῃ 15 ἴῃ (γ παπᾶ; οὐἱν δρδϊηϑὲ πἰπηβ61} βίγείοῃ ποῖ ἔοσι ἢ τΠῪ 

δδηά. Απά {Π6 ϑαίΐδη τνϑηΐϊ ουἽ ἔγοπι {πΠ6 ργοβθηος οὗ Υδῃνεῆ. 

ϑαίδη᾽5 ἴδύπιβ, δχοερί {παὶ Ηδ ἀεϊεραίεβ ἴο ἴπ6 ϑαΐδη ἴῃ ψνογῖκ 

οἵ ἀεσβιγυοίίοη, Ἰηϑἰοδά οὗ ρεγίοτγπιίηρ 1 Ηἰπ156 1; [πὸ γαβογναίίοῃ 

παῖ ]οὉ᾽5 Ῥδγβοη ἰ8. ποῖ ἴο ὃ ἰη͵ιυγεά ἰ5 τἰτμίη ἴῃς ἴογπὶς οὗ (Πα 

σμδθηρε; δὲ ρεβεηΐ (ςῖ. 245) (π6 ϑαΐδη 15 σοηάδης {παῖ τῃς 

ἀεϑιγιοίίοη οὗ [οδ᾽5 οδ!!άγθη δηά ργορογίν Ὁ} βυβῆοσα ἴο ἴυγα 
1818 ραϊζεγῃ οὗ ρίδθιυ ἱπίο ἃ ριοΐδπε ρεΐβοῃ; δηᾶὰ Ὑδενεῃ 

δπιρούνεῦβ Πῖπὶ ἴο ἀο ννῆδί Πα {165 ψ ἸΠ 411 ἐπαὲ ]οΟὉ ροββεϑβεβ. 

Το βρεᾶκ οὗὨ {{|| “" γαρί ἀϊΥ δηὰ οο]ἀδ᾽οοάεάηο55 " ἢ ΠΗ οἢ 

Υδηννεἢ, ἴῃ δοσεριηρ πε ΟΠ 4]Π|}6ηρο, σίνεβ ἃρ δῖ5 ἑδνουγία ἴο 

τογίυγε, οὐ οὗ ἰδοῖς οὗ οπιηίβοίεπος ἴῃ Ὑδῆννθη, πιαϊκίηρ ἰΐ 
ΠΕΟαββαγΥ ἔογ ἢϊπὶ ἴο ἰδϑέ [00 ̓5 ἀϊδ᾽ ηϊεγεβίθάπθββ (Π.), ἰ5. ποῖ 

ν ΘΓ ΠαΙρΡέα] : δνογυπίηρ' ἰη [πΠ6 Ῥγοίοριια πιονθ8 γαρί αν, δά 

᾿ 15 το! νυ ἔονν ψογάβ; ποῦ ψουϊά ἰἱξ ἢανα δαβεὰ {πὰ βἰτυδίοη 

ἴο πανὸ ββονη Ὑδνθῃ Ὀεΐηρ' ργδάυ ιν σοπιρο!]ε ἴο ρῖνο ἃρ 

ΗΪΞ βεγνδηξΐ ἴο {τἰἴα]ϊ. ὍΤῆδὶ Ηδ ἄοδβ αἱΐονν ῃἰπὶ ἕο ὃ6 ἰεβῖδά, 

δηά, ᾿πουρἢ τἰρμίεθου, ἴο βυβῖεγ, 15 δ᾽ πρίν [86 υπεχρίαϊηοά ,ποΖ 
οὗ 16, 85 ἴπ6 δυῖμπογ οὔβογνϑά ἱξ, θυϊ νοι {Π6 ουτγγεηΐ ΤΠδοσγ 
ἀεηϊοεά.---Ἴ ἐὰν λαμ] 45 ὅση. 165: ορ. ο. 85. 

13-22. ]οὉ Ὀεγοῖς οὗ οἱ άγθη δπά ᾿τρϑἢ.---Τῆς ϑαΐδη 
1.865 ἢΠἰΞ ροναῦ ἴο {δ ἔα]: ἴῃ ἃ βἰηρίθ δ 1οὉ ἴοβεβ δνϑῖγ- 

τπΐηρ, Ὀυϊ Πα πιαϊπίδίπϑ ἴπ6 ἱπίθρτι οὗ Πβ ομαγαοῖοσ. ὙΝΊ 

5βἰπιρίς Ὀαΐ εβεοιίνα ατὶ [πε τγίϊογ περ ίθηβ ἴΠ6 ἱπιργοϑϑίοη οὗ 

16 βυδάεηηαββ δηά σοπιρίοἴθη 655 οὗ ἴῃ οαἰαπιῖγ. ὙΤῆδ ορεηΐην, 

ν. οὗ {π6 βεσζίΊοη ἀερίοῖς αἴγεβῃ (πε οἷά (6) σαγϑῖθβϑβ, ἈΆΡΡΥῪ [1ξ 6 
οὗ 7ο᾽5 ομἱάτεη ; δῃά ἰθᾶναβ τι5 ἴο (Πἰηὶς οὗ ]οὉ 5811} ἐγαῆαα 
δῃά υπεχρεοοίδηϊ οὗ εν] ὑρ ἴο {πὸ νεγὺ ροϊηϊ ἤθη {πὸ ἢτδε 

ΠιΕΘΒΘΏΡῈΓ οὗὨ 11] σοπιε5 (1). ὙΠα οἱ απι(165 ἀγα οὐἱν ἀεβοσροά 
τπγουρῇ τΠ6 πιουΐῃ οὗὨ ἴΠ6 ΠιΘββϑθῆρογβ; [ΠΥ 411 πᾶρρεὴ οὔ ἴπ6 

αν ἔπαὶῖ μα85 Ὀδριιῃ, ἃ85 80 πιδηῦ ἄδγβ Ὀείΐογα, αὐυἱοιϊγ δηά 

ΒΔΡΡΙΙΥ ἔος 1οὉ δηά ἢὶ5 οι άγθη; εϑοῃ πιεββθηρεγ 15 ἴπ6 5οἷα 

βυγνίνογ οὗὨἨ ἁ [πε οἝἰαΠ Υ Π6 ἀαβοῦῖθαβ; δϑοῖ τη ΘΒΟΠΡῸΓ δἴϊον 
(86 βγβὶ αγγίνες Ὀεΐογε Πἰβ ργεάδοδδβοσ δ85 οοπιρί θα [ἷ5. ἰδία 

οὔ νοο. ΔΙ Πίη ἃ βἰηρῖς ἀδὺ 411 ἴῃ οἰ απ ἶθ5 πάρρθη; νυ ἱτπία 

ἃ ἴεν πιοπιοηῖβ [οὉ γεοεῖναεβ ἰῆε πον οὗ ἴδθπ. Τμα ἢτγει 

ΠΊΘΒΒΆΡΘ, {πκ [6 ὈΑΓΆΡΤΆΡΗ 85 ἃ ψβοΐα, Ὀερὶηβ (15) τ δ 
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18 Αηά ποτ τνῦᾶβ ἃ ὅδ ἤδη ἢ8 5οἢ5 δηά ἢἷ5 ἀδυρῃίεγ 

σψνεῦα δδίίηρ᾽ δηᾶά ἀγίηκίηρ πα ἐπ ἴπΠ6 ἔοι οὗ ἐπεὶ οἰ εβϑέ 

Ρεδοθῆι, ἔα πη] τ ρἰοΐαγα οὗ 1005 οδίςε ρουρ ϊηρ,, ἔπη βυάδάδηϊν 

(6) (15 ρίοζαγε 15 σοπιρεἴοῖυ τυραά οιι---ογ ἐνοσ. ὙὍὙΠα ποχί ἔσο 

ΤῊ 55ΔΡῈ5 δῖ οὔοα βϑυρρεβῖ ἃ ποὺ σδί πη τ {πεῖς σρεπίηρ᾽ 

ννογάβ : “ἴδε ἤτγα οὗ βεάνϑη 611"; “186 ΟΠ ἄϑραηβ πιδάδ ἰῆγθα 

Ῥαπάς᾽": ἴδῃς [α5ὲ, {πκὸ {πὸ ἤγβδί, Ὀδρίπβ νἱτἢ δ οἷά ἔδπ!ατ 

5οθηθ---ἶῃα ομ Πάτα Ῥαπααοιίηρ; Ὀυΐ {Π|8, αἴας {πε γϑοῖταὶ οὗ 

50 πιο οἰ ΘΠ} ΠΥ, ΟὨΪΥ Πογα 45 (πε αϑὶ δηά ογοννηΐηρ βίγοκθ, 

δηά ΌΥ τϑολ ]Πηρ' ἴῃς Παρρίογ ἄδγ8, ἔοσγ ὄἐνεῦ δεηάδβά, οὐἱὺ δά ἀβ5 ἴο 

188 Ροΐξγηδηου οὗ (πἰ5 βηδ] πιεβββαρθ. ὉὍῃ6 δἰτεγηδίίζοη οὗ πυπιδη 

Ῥεΐπρβ (6 ϑαθδβδϑηβ δηὰ ἴπ6 σμ δ! ἀξβδηβ, 1δ' 11) ἀπά ἔμε εἰ επιεπῖβ 
οἵ παΐυγε (ἔπ ΠρΒςηπίηρ' δηά ἴπ6 Βυγτγίσδηαδ ἔγοπι ἴμ6 ἀεβογί, 16 18) 

85 ἴδε ἰπβίγιπιθηῖβ οὗ οδΙ δηλ Υ 15 ποι οθα 6. ὍΘ ἰαβὲ οδί πη ν 
5 οὈνϊου 5 Υ {πὸ στεαῖαβὶ : {πΠ6 {π|γά---ἰπα 1058 οὗ (ἔγεε ᾿πουβαηά 
ολπιεῖ5---πιογα βανογα ἤδη ἴΠ6 βθοοηά (βανθη {πουβαηά βῆδερ 
δηά ροαῖ5) ; [Π6 βεσοηά ρεγῇδρ5 850 πιοῦὰ βενεσγα ἴπδη {Π6 ἢγϑβι 

(4 ἰπουδβαπά Κίπα δηά ἔνα μυπάτγεά 5Π6-85565). Α5 ἴπα 5βεοϊΐοη 
ορϑηβ ἱτἢ ἃ ρῥἱοΐαγα οὗ {πὸ οἷά 116 οἡ 1[5 βθηβυουβ δἰάθ, 80 ἴΐ 
οἷοβαβ ἢ ἐπε ρἱοΐαγε οὗ ἴῃς πεν [16, Ὀσουρῆς δδουϊΐ Ὁγ {πὰ 
οδἰαηγα5, οἡ 115 βρί γἰξυδῖ 5146--- οὐ ἀεργνεά οὗὨ 41], πακεά οἵ δἱἱ 
ουϊναγά Ὀοϊοηρίηρ5, 85 ἤδη 6 ἰβϑιιδά ἔγοπι ἢϊ8 ποῖμοτ᾽ 5 ὑνοπιῦ, 

δυΐ πιαϊηϊαϊπίηρ᾽ [5 ἔδαγ οὗ αοά δηά ἢἰ58 σοά-ἀρργονεά ομαγδοίθγ. 
13. Ητς το] που ρ ϑαΐδη 18 ἴΠ6 ρεύβοῃ ἰδϑέ παπιβά, [6 

νυτίϊοσ υ565 ἴδ 5 ἘΒΧ [ἴῃ ταξεγθηοα ἴο [πὸ πιαΐη ρεγβοῃ οὗ ἴπ6 

βἴογυ. (ἴ: 2Ὺλ6 σοης οὔ 7οὖ, ἃ οοττεοῖ δης οὈνίοι ἱπιογργεϊδίίοη 

ταῖμεγ ἤδη ἃ αἰ δγθησα οὗ [οχί.-- 44}... ἐμ ἐδλδέ λοιδε ο7 ἐλεῖν 
οἰάεεί δγοίλδ») ἴῃ ἢγβί ἄδυ οὗ ἃ ψϑεῖς οἵ Ῥαπαυείίηρ (ςρ. 3). 
1 Ἔνθ ἀδν οὗ {πὰ γεαῦ νγὰ58 ἃ Ὀδπαιιδίϊηρ αν τὶς 1οΌ᾽5 

οἰ] άγοη, (π6 ἀν οὗ οδάπιῖν ἰ5 ἃ ἄδυ ου νηῃΐϊοι ]οὉ πδά οβετγοά 

Ἔχρίδίογυ βδογίῆοεϑ ἔοσ {πὸ ργεοβαάϊηρ ννϑεῖς (6), ἀηὰ ἐπα ἀδΥ πᾶν 

θ6 5ρβϑοϊῆεβά 50 85 ἴο Ὀτίηρ' [00᾽5 ρα π655 δηὰ ἢ 15 οδ᾽ την ἰηῖο 

τπ6 οἰοβαδὶ οοππηεοζίοη (Π8ν.), οἵ 50 ἃ5 ἴο ργενϑηΐ ἔπε σβίδη 

Ῥεΐηρ' διεγίρυϊεά ἴο υποχρίδΐοα 5ϊπ5 οὗ [οὉ οἵ δἰβ8 ομ ]άγε (Πι. 
Ῥεδκα). 1, ποννονεοί, {π6 ρογοάβ οὗ θαπηαιιαδιπρ᾽ ννογα βεραγαϊοά 

ἔτοπι οὔδ δηοίπον Ὁγ ἰπίεγναβ, ἴῃς ροϊπὶ ἰ5 ἐπδὲ ἔπε ϑαΐδη οῇοβε 

τῆς δτδβὲ ορροτίυηϊγ, ἤθη 411 {π6 ομ!]ἄγθη νογα ρσαϊμογεά ἱπῖο 
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Ῥτγοίπογ: 16 δηά ἃ πιδβδβθηρε οᾶπια ἴο ἰοῦ, δηδ 5αά, Τα οχϑῃ 

νοτα ρονίηρ, δηά {π6 45565 ψεσγα ἔδεαάϊηρ᾽ Ὀεϑίάς ἴδηι: 16 δηά 

οπα ουδβ6, ἴο υ86 ἴπε δυῖπου νυ ρίνεη Ὠἷπὶ ἴο ἀεβίγου ἰπεπὶ ὉΥ 

οὔθ [811] Ὀΐονν (80 Βι.). Απ ἱπίεγναὶ Ὀεΐνεεη {πὸ ϑαίΐδη᾽ 5 
ἀεραγίυγα ἔγοπι ἤδανεη δηά ἢῖ5 ἀεβίγιοιί να δου ν᾽ οὐ δαγίῃ ἰ5 

ταῖμοι βυρρεβίθα Ὀγ ἴπε ἰηβογίίοη οὗ πε οἶαυιβε, Απὰ πεγα ννὰβ ἃ 

ὅΔΥ (ορ. ὅ 21): οἱ. 21, ψἤδγα γα ἢανθ, “δὲ ψεπέ οὔξ δηὰ 5πιοῖε," 
νἱπουϊ ΔηΥ δυοῦ ἱηπἰογνδηίΐηρ' οἶδιι56. 

14. Ἡρέγε ρίοτοί, 97 ἰῃ6 ββάβοη ἰ5 τυἱηΐον.--- 6 45:65] ἔδπι.» 
85 ἴῃ ὃ: 566 ἢ. ἴδετε. 

15. δλόδα] ἱπ 619 τῆς ἔγανο]ηρ σοπηραηΐεβ οὔ Θμερα ᾶγὰ 
οἷοβεῖγ αβϑοοϊδϊεά ἴῃ βυποπυπιουβ ρά ΓΑ} 161 15π| ἢ {ΠῸ σαγανδη οὗ 

Τεῖθδ. ὅ58εῦα (Ν 37) ἰ5 ἐπ παπιε οἵ ἴπ6 ϑουξῃ Ασαρίδη (ορ. 6. 

1οἷ8 [) ρεορῖίθ ννοβθ οδρίϊαὶ ννὰβ Μαγίρ, δδοιιΐ 45 πι]ε5 δαξέξ 

οὗ ϑδη᾽δ, δπά δνουΐ ἵἱ2οο ἤἰ}}65 βου οὗ [εγιιβαίθπι. ὙΠα 

ϑαῦξεδη ἱπβογίριίοηβ, ἀϊβοονεγεά δηά ἀδοίρμοσγεά υϊτμῖη [Π 6 ἰαϑὶ 

οοπίυγυ, τεοογά πιδην ἰκίηρ5 οὗ 540᾽ ἃ (Η3 ξξῷ  Η6Ὁ. ὅμεθα Νν 30) δπά 
[86 ὈυΠάϊηρβ οὗ ἴπ656 ἰκίηρβ δηά οἴδετγβ ἴῃ ἰδέεσ {1π|68 οοῃηιιοά 

ἴο Ὀδαγζ υυἱϊῖποβϑ ἴὸ {6 νεδ!ἢ δπὰ ρονεῖ οὗ δποίθης ϑῆορα. Τῆς 

ταπιοΐθῃ68585 οἵ ὅῆερα, [5 ἴτας ἴῃ ἔγαηϊκίποεηβε, μοἱά, απά ργε- 

οἷουβ βίοπεβ, δῃὰά ἰΐ5 θα ῃ, ἀγα {πὸ βυδήεοιβ οὗἩ πιοξὲ οὗ ἴπ6 

ΟΤ. τοΐεγεησαβ (1 Κ.. τοϊδ-, 19. 6οὐ, [εγ. 630, Εχίς. δ)ἕϑ, }}. 45, Ῥ5. 

η,219.16.. 41], 1 ἐΠ6 ΡΟΒ51016 ὀχοθρίίοη οὗ 1 Κ. τοἱδ', ἃς Ἰδΐε ἃ5 
οὐ ἰαῖοσ ἴπδπ ἴπῸ δηά οὗ ἴπ8 γίῃ οβηΐ. Β.0.). Τα αδϑβϑοοϊδίίοη 
ψ ἢ Πεάδη ἴῃ Οη. 1οἿ 255, ΕΖΙκ. 4815, Δηά ψ ἢ Ταπια (ο. 350 
Π11165 βου τῆ οὗ [6γυβαίθπιὶ ἀηα 230 π|}165 ποσίῃ οὗ Μεάϊηδ) ἴῃ 619, 

δΔηά {6 τοξδετεηος ἴο 5808 ἴῃ ἰηβογίριίοηβ οὗ ϑαγροη (θη. ἰη- 
βοϊριίοη 1. 22: Εορεοῖβ, ΟἹ, Ρ. 332), δῃά ἴῃ ἰδ Μίηβθβδῃ 

ἰηβογίριίοη οἰϊοα Ὀεΐονν, βανα Ὀεθη {πουρῆὶ ἴο ροϊηϊ οἰϊποῦ ἴο 8 
πογίπογη ποπια οὗ σῃμεῦα ρῥγῖοσγ ἴο {πεὶγ βαι]πηθηΐ 'ἰπ βουϊπογη 

Ατγαδία, οὐ ἴο ἐπα δχίβίεδηος οὗ ἰγδάϊηρ βίδιϊίοηβ οὗ ἴῃ 6 ϑουίῃ 

Ατγαδίδη 5ῆεῦα ἰῃ πογίπογη Αγαρῖα δηὰ “ἴη ἴδ6 πεὶρῃρουτποοά 

οὗ Εάοπι᾽" (Ώτ.). Ὑῆδ ργεββηΐ 18 οδγίϑίηἱγ ἴμε ΟὨΪΥ ρα558ρῈ ἴῃ 

186 ΟΥ. νΒιοῦ γοργεβεηῖβ ὅμορα 85 γαίθγβ οἵ, 85 βοπιὸ ψουϊά 

Ῥυξ ἰξ πιογαὲ ἀδῆπιιοῖγ, 85 “" Βεάουΐϊη οὗ ἴπ6 πογίπογη ἀδβεγί 

(ϑκίηηεν, σόποϑῖς, Ὁ. 203); Ῥαΐϊ ἃ Μίπεδη ἰηδογρείοη (6]. 1155) 

τεοογάβ ἴπ6 ἔπαπκβ οὗ 6 ἀοποσβ ἰο ᾿Αἰμίας οὗ Καρά ἔος ἴδο 
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58 εδα 611 (ᾳροη ἢ 6π|), ἀπά τοοῖς ἐπεπι, δηά [Π6 γουπρ' πιδ ἐπα 
δηιοΐα τυ πὸ σνογά; δηά 1 ΟὐΪγ πανε Ἵβοαρεά δἱοπα ἴο {61} 

166. 156 ΤῊ ομϑ τν88 511} βρεακίηρ, ἤδη δηοίπεγ οδπια δηά 

βαϊά, Τῆς ἤγα οὗ 6οά Εε]} ἔγοπι θάνε, δηὰ Ὀυγηΐξ ἃρ ἴμ6 βσῆεερ 
δηὰ ροαῖβ, δηὰ πε γουηρ' πηεη, δηα οσοηδιπιεά ἔπδπὶ; δπά Ϊ ΟὨΪΥ 

πᾶνε δβοδρεά δἷοῃβ ἴο {611 ἴπε6β. 177 ΤῊΙϊΒ οὔ ννᾶ8 γεῖ βρεακίηρ, 

ψ θη δηοίπογ ολπια δηὰ 5αἱά, Καϑβάϊπι ἔογπηεά (πο πιβεῖνεβ ἱπϊο) 
ἴτας οοπιρδηΐεβ, δηὰ πηδάς ἃ γαϊὰ ὑρο πε οδπιεῖβ, δηά ἰοοῖς 

ἔπεπι, δηὰ {πὸ γουπρ πιθὴ {ΠΕῪ βπιοῖθ Ὁ τ {πὸ ϑνογά; δηᾶ 1 

ΟὨΪΥ μάνα δϑοδρϑά δίοης ἴο [611 [πΠ86. 18 ΤῊΪβ οπα τν88 γεῖ βρεαῖκ- 

ἴηρ, ἤθη δηποίπεγ οαπια δηὰ 5δϊά, ΤῊΥ 5οη5 δηά ἢν ἀδυρῆῖοτα 

τννεγα εδιΐηρ᾽ δηὰ ἀγίηκίηρ ννὶπα ἴῃ {πεῖν οἰ δὲ Ὀγοίμεγβ πουβα: 

ἀεἰϊνοτδηοδ ἔγοπι 94 0᾽ Δ οὗ (πεῖς σάγάνδη ψἱἢ Ἐπ αὶγ σαπιοῖβ ἀπά 
Ῥοβϑβεβϑϑίοῃβ, οὔ 115 γοΐϊυγη ἔγοπιὶ Μβύ (Εργυρι), δηά ρεγῆδρβ 

ἀυγίηρ 115 ραβϑαρε {πγουρ ποτγίπογη Αγαρῖα. Δοοοτάϊηρ᾽ ἴο οη6 

τπδοτυ ((]456{Ὁ) {Π|5 Ἰηβογίρείοη ἀδἴε5 ἔτοπι δ. 1100 Β.6. ; δοοογά- 
ἴῃρ ἴο ἀποίδπογ δηά πιογα ργοῦδθϊς τβεοῦυ (Ηδγίπιδηη), βουνενογ, 

τδε ἰηβογρείοη γεέεγβ ἴο 16 Μεάεβ (:.6. πε Ῥεγβίδηβ) ἰῃ Ἐρυρῖ, 
δηα δοοογαϊηρῖν ἀαἴε5 ἔγοπι ἐπα εἰπ|6 οὗ Οδπιῦγυβεβ (6. 525 Β.6.). 
Οὐ ὅΠεβα, 5ε6, ἤισίμογ, Εά. Οἴδβενγ, ϑζέσσο (67 Οσϑολ. τι. Οδορ. 

Αναδέορις, ἰ'. 39οΒ.. ; Ἠατγίπιαπη, 2. ἐσϊανηέρολο Ονγίδτι, ἰὶ. το δῖ, ; 

Ὁ. 5. Μαγροϊουϊῃ, δλθδα, ἴῃ 228.---Τὴδ γοιέρρ η16᾽}} 1.6. ἴῆς 

βογνδηΐβ (Ὁ) 85 Νιι. 2233 δηά οἤξδῃ) ἴπ σβαγρα οὗ ἴπ6 σδίεῖα : 
οὔ ἴπε86ὲ ἘΠ6 πιεβϑεηρῈΓ ΔΙ 6 Θϑοᾶρα5. 

16. Ζ26 ,γὲ 977 Οοα] ἐ.6. Ἰὶρ εηίπρ,, θυ ΠΡ παρ᾽ οὗὨ Ἔχέγα- 
οτάϊπαγυ ἀδβιίγυοίίναηεββ, βίποα ἰ Ὀυγηβ ὉΡ δπα σοηπϑυπιαβ πα 

ψΠοΐςε οὗ 10 0᾽5 ἰαγρε ἤοοϊβ δπά 41] [6 βῃερῆεγάβ νυ ἔδαηι, 

δχοερῖ ΟὨΪΥ ἴπ6 πηοββθηρεγ πὶ ἐβοαρεβ. Τα ἢτε οἵ ἀοά :58 οη 

1815 οοοδβίοη ἀϊγοοϊεά ὈΥ {πὸ ϑαΐδη : Ὑδῆννθῃ δανίπρ' ρογηεά 

τῆς δηά, {πὸ ἀεδίγιοίίοη οὗ [οδ᾽5 ροβϑεβϑϑίοῃβ (:3), ρεγηνβ [Π6 
υ56 οὗ ἴπ6 πιδδῆ8. 

17. αταΐρ) οὐ τ1π6 Καβάϊπι (566 Ρἢ]]. π.). Ὑῆα ἴδγπὶ ἴ5 
{παῖ σοπηπη Ων ταπάεγοα Ομ ξβαηβ; Ῥὰΐ τ86 ΟΠαϊ ἄξβδηβ, το 

ἰογπηεά {πΠ6 πυοίθυβ οὗ ΝερυομδάπεζΖαγ᾽β ΔΥΠῚΥ δηᾶ επιρῖγα, 

ννουά ἀρρεᾶγ θα δνϑβὴ πΊογα βίγαηρεὶυ ἴπδὴ ἴῃ 2 Κ. 242, 

ψ οτα 6 γεδά οὗ πιαγαυάϊηρ᾽ ““ Ὀδπηάβ οὗ Καβαϊΐπι, δηά Ὀθδηάς οὗ 

Ατγδηὶ (ἢ τοδά ἙΕάοη) δηά Ὀαπάβ οὗ Μοδν, δπά Ῥδηάξ οἵ {π6 

2 
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19 Δῃά, Ῥεποῖά, 4 ρσεδαΐί νίηά οδπι (βαρ ηρ) δοοββ τδ6 
νυ] οτη6 58, δηὰ 5πιοῖθ ἔπ6 ἔουγ σογηθῖβ οὗ {π6 πουδο, δηά ἱἰΐ [61] 

ἴῃ ἀροη [ἢ γουηρ᾽ πιο, δηὰ {πεν ἀϊδά ; δηά 1 ΟὨΪΥ ἢᾶνο δβοδρεά 

δίοπε ἴο 611 ἔπε. 39 Απά 7οῦ γσοβὲ ὑρ, δῃηά γϑηΐ [815 τοῦβ, δπὰ 

5005 οὗ Απιπιοη;,᾽ ἰεῖ Ιοοβα οὐ Τυάδῃ ἴο ἀδβίγου 11. [ἢ Ὀοίῃ 

π6586 ραββϑαρθβ ἴΠ6 Καϑβαάϊηι ἄγ γαῖπογ (Αγαπηϑθϑη: ορ. αη. 223 

νἱἢ Θκίηηογ᾽ 5 ἢ. {π6γ6) ποπιδάβ, νποῖποσ υἱεἰπιαΐεῖγ οοπηθοϊοά 

ψ ἐπ Κακάϊπι (Ὁ μδ] ςβδη5) οὐ Βανγυ]οηΐα οὐ ποῖ : ορ. Υ͂!. 
40} ἴϊ. 25οΗ. Οσμε. (81. οδϑ, 2469) 5βυαδϑει 65 Κα πὶ ἔοσ 

Καβάϊπι. ὙΤῆδβα πιαγαυάογβ, νβοσνογ ἔπαν τνοσθ, ἔογηιθά ἰηΐο 

ἴξγοα σοπιρϑηΐεβ 80 85 ἴο αδἴζδαοῖς ἔγοπι ἰἤγε δ᾽άθβ, δῃὰ 50 ἴπ6 

ΤΏΟΓα ΘΔ 51}}Υ ἴο ργενϑηΐ {Π6 Ἔβϑοᾶρα οἵ ἴδε σδπιεΐβ. 

19. 7λε τοϊλάθνγιθ55) ΤῈ ρτεαί ἀδβεσί ϑβἰγείομίηρ δοσγοββ 
ἔτοπι {Π6 εαϑίθγη σοηῆπαβ οἵ Ραϊδδίίπο ἴο ἴπ6 ΕἸρΡῃγαῖεβ νδ] εν. 

Τῇ νίοίεπος οὐ ἀεβίγυοιί νθθϑβ οὗ (π6 δαβὶ ννἱπά (πε ϑἴγοοοο, 
155 2751), οἵ, 85 ἰξ ἰ5 ἤδγε σδ1164, {π6 υυϊπὰ ζτυρε ἐὰλθ οἱδϑν (ἱ.6. 
εδϑίθγῃ) οἱτδ οὐ ἐλ τοϊίδγριδας, ἰβ εἰβεννῆθγα γοξδγγεά ἴοὸ : 566 
Ηοϑβ. 143}, ]6τ. 411 1817: Πεγα [6 νυηά 18. ἃ ψεϊγί νά πῃϊοἢ 
βίγι Καθ 411} ἔοιιγ οούπεῦβ οὗ ἴπ6 πουβ8.--- 7}.6 γοιέρερ᾽ η16}} 1005 

οἰ] άγεη, ὈοῚἢ βοὴβ ἀπά ἀδιιρῆϊζογβ (ΟΡ. 295), ἰορεῖπον ψὶτῃ {πεῖς 
αἰϊοηάδηῖδβ: 566 ΡΠ]. ἢ. 

20. ]οὉ πα5 γεοεϊνεα (6 πιεββθηρεγβ βϑαίθα (ορ. 1 5. 45, 
2 5. 185348.) : τῇ εἷς πιεββαροβ πᾶνε ἔο]ουνεά οπα δποίπος υἱίδοιξ 
ἃ πιοπιοηῖϊβ ἱπίεγναί, 580 βίυπηίϊηρ ]οὉ (δαὶ ἢ ἀοαδ5 ποῖ ἴω- 

τογγυρί ἴδει; Ὀυΐ τνῆδη ἴδ αϑὶ 858 βροίδεη δα γίβεβ ἔγοπι) 

δῖ5 βδεαὲ δηά, 5111 δρρδγεπεν πἱϊπουΐξ βροΐκαπ σοπηπιοπξ οα 

186 παννβ, τοηάβ ἰῇ ἃ πιοπιθηΐ ἢὶ8 οὐΐα ραγπιθηῖΐ ἴῃ ἴοΐδη 

οὗ εἷς βυάάδη ἀἰδίγεβϑβ (ορ. 2 5. 1339), δηά {πϑὴ ρεγίογπιβ {π6 

ΟυβιοπΊΑΓΥ πιουγηΐηρ᾽ τϊα οὗ βῃανίηρ᾽ ἴ6 Πεδὰά 850 85 ἴο πιβκα 
ἱε θα]4 (ορ. Απι. 8:9, 15. τοῦ 2213, 7εγ. 165. Τα ἰδίζογ γἰϊα 

οδηποῖ πάνθ Ὀδθῇ πιοπηθηΐδΥ ; [οΟὉ πιυβὲ αν ρΌης Πἰπιβοὶέ, οὐ 

βεηΐξ δηοίπεογ, ἴῃ δϑᾶγοῦ οὗ ἴΠπ6 πεοδββδγυ ἱπβίγυπιεηῖ. Οοηβα- 

υεηῖν απ δε 71 ἐο ἐλθ ργομηα ἀοε65 ποῖ ἀδβογίδε δὴ ἱπηπιθάϊαϊα 

Βα! εἰηνοϊυιπίαγυ ρηγβίοδὶ γοδοιίοη δραϊηβὶ πε ἀἰβιίγεββϑίηρ ποννβ 

(ΌΕ : ορ. 1: 5. 2829), Ὀὰϊ δη δοῖ οὗ γενεγθηΐίαὶ ορεΐβαποα οὐ Ψοῦ- 

Βῃρ; 50, 6.9.» ἢ πηᾶπ 85 ἴδε οὐ]. ἀπά, 45 πεγε, ἕο] οννεα ὈΚ 

“υογελέῤ, ἴῃ 2 5. χτ οὐ 145, Εὰ. 210, ψ ἢ αοα 45 οὐ]. 2 Ὁ. 2οὶϑ, 
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β5μανβά ἢἰβ πεδά, δηά δἊς ἔδ]] οὐ {πὸ ρτουηά, δπά νογβῃίρρεά, 
δηὰ 5αϊά, 

31: Νακβϑά οδπια ἴ ἔογίἢ ἔγοπι πὶ πιοίπο᾽ 5 νοπῦ, 

Απά παϊκοά 5ἢ41} 1 γεϊυγη (δ Ποῦ: 

Υδδννεῖ σάνε, δπὰ Ὑδῆννεἢ πδῖῃ ἰδίκθῃ ΔΨΆΥῪ ; 

ΒΙ6ββϑά Ὅς ἴδε πᾶπιὲ οὗ Υδῆνθξβ. 

ΟΡ. ]05. 53. ὙὍη ἱπιρ! 6 οδεοὶ οὗἉ οδεΐίβϑαπος ἰ5 δε: δὰ 
ναὶ [Ο]]ονν5 5 ποῖ ἃ ρύδαγεγ ἴο Ηἰπὶ (ἴος Ης 15 γεΐξεσγεά τὸ 

ἴῃ ἴπ6 4γὰ ρογβ.), Ὀυϊ 8 σοηίεββίοη ἴῃ ἴδε ργεβεῦοα οὗ ἴπ6 

τρσϑβθηρογβ οὗ 7οδ᾽5 δηξίγε ἀδροπάθηοθ οὐ ἀοά, δηά οἵ ἢἰ5 
δοαυίΐδδοεποα ἴῃ Ηἰβ ἀδα!πρβ τ ἱ Πῖπι.---ὐ7ὲς γνοδθ] ἴμ6 »ε 2 (οὗ 
70. 2915: οἵ τῆς ἔθηά5, 213) ννὰβ ἴῃ ουἕες ργαγπιθηξ οσγη ἀῦονα 
πὸ ταηΐϊο--αβρθοῖα!γ (πε ουΐεγ ραγηπθηΐ οὗ πιϑη οὗ ροβίἴοη; 30 

οὔ Ἰοηδίμδη, 1 5. 18; οὗ ὅδ}, σ 5. 24 ; οὗ ϑαπιιοῖ, : 5. 281}; 

οἵ πὸ πἰρἢ ργθϑέ, 6.,9. Εχ. 285); οὗ Εζγα, Εζυ. οὅ. 5:46, διγίμεσ, 

ἘΔ. 2931 ἢ. 

21. Ορ. 6ῃ. 4:9, ΕΑ. 514 (6). χ Τί. α΄. Οὐνηΐηρ᾽ ποιμῖπρ 70Ὁ 
(κα 411 πιθη) οαπια ἱπίο 11ξδ, σαγγγίηρ ποιπίηρ τ ἴηι πα 1] 

Ιεᾶνα ἰξ ἀπά ἀεβοεηά ἴο 5Π6οῖ ; [16 δῃηά 411 {παΐ ἴξ πδὰὶ Ὀγουρβιὶ 
πὲπὶ (5) τνόγα ἴα οἱ οὗ Ὑδδνεῃ; δὲ ἀθαῖῃ δὲ ἰαΐθϑε 6 πγιϑδὲ 
Πᾶνα 1Ἰδἔξ 411 {πεβςε γ᾽ Ῥεμίηά---Ὑ δῆννο ἢ τ ἢο παά ρίνεοη ννουἹά 

τμδη Βᾶνε ἰδίκθη {ἘΠ 6ηὶ νῦν ; Ηδ Πδ5 ἄοπα 50 δδιϊθγ, 85 Ηδ δβαά 

δὴ δρϑβοίυϊα τρῃϊ ἴο ἄο; πονογίμεϊθββ [οὉ ἄοεβ ποῖ ουζγβθ, 85 
π6 ϑαϊδὴ πα Ἴχρεοΐδά, Ὀυὲ ΌὈ[65565 88 πδηιε οὗ Υδῃνοῃ. Τὸ 

δηοίεηις Ηθῦγονν τπουρδῖ [Π6 5ἴαῖϊα δέϊογ ἀδαῖῃ ννὰ8 τοί ἰἀδηξίοδὶ 
στ τμαξ Ῥεΐογα δἱγίῃ ; Ὀυΐῖ, 45 σοπιραγεά τ {86 τοι δον! ἐγ 

οὗ 16 οἡ οαγίῃ, ες {πϊη δηά υπδιυξδοίδηςαὶ [6 δέϊογ δδίῃ 

ἴῃ ϑῃεοῖ τννὰ8 ποῖ νεγὺ ἀἰδεγεηξς ἔγοηι 88 δῦβϑησα οὗ [πὶ {παὶ 

Ῥιεοεάβά δῆ; 80 [οὐ ἱπ 415.16 ῥΙδαγβ οὐ {π6 5ἰπιηϊαγὶγ οὗ 
τπῈ ἴνο 5ἰδίθς ; δηά 50 ἤδθγβ, 85 αἴβεννμεγε, ἜἼχργαβϑίοῃβ παῖ, 

ΞΙΓ ΟΕ βρεακίηρ, νου ἱπιρῖγ ἰἀεπεΥ οὗ ἐπα βἰδίθβ Ῥεΐογε 

Ὀἰγῃ δηά δῇ ἀδδίῃ δε επιρίογοά, νιίμους τπ8ὲ ργϑοΐβα ἰπὶ- 

Ρἰἰσαιίοη Ρεΐπρ' ἱπίεπηδά Ὀγ {πῸ νυτῖϊοσ. ὙΜΙΚ Ζλέζλον, ορ. ζλθγὸ 

ἴῃ 411.19., τῇ γοέμρυι, ορ. 2075, Ρ5. οἶδ, Τὸ ἱπέδσ ἔγοπι Ζλέζλον 
ἐμαῖ γεν »ιοξλιθγὴς τοοριῦ τηθαῃβ ἴπ8 ὑνοτ οὗὨ πιοίμεσ βαγίῃ (ςρ. 

Ρ5. 1396) 18 πιίβίαίκεπ (ορ. Νόϊδϊκα ἰῃ “γολίν Δ'ὶ οϊέρέονις- 
δετολέολίο, νῖϊϊ. 161-166); δηά μεαὰ ἴπ6 σγίϊεγ ἰηϊεηάδὰ ἢΐ5 
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35 Τῃ 411 (18 700 βἰπποά ποῖ, ποῦ ομαγρεά ἀοά στ υηννοτίηϊ- 

6585. 
11. 1 Αηά πεγα ννὰβ ἃ ἄδυ ἤδη {Π6 5οη5 οὗ {πὸ ροάβ σδηια 

ἴο ργεβϑηΐ {πϑηηβαῖνεβ Ὀεΐογα Ὑδηνεῃ; δπά ἴῃ ϑαΐδη οδπγα 

αἶβο διποηρ ἴπ6πι. ὅ Απά Υδηνδῃ 5αἱά το {6 ϑαίδη, ννΏδποα 
οοιπαβδὲ {δου Απά {δε ϑαίΐδη δηβννεγεά Ὑδῆνθῃ δηά καἱά, 

Ετοπὶ βοίΐηρ δίῖμοσ δηά Ἐπ Πὲγ ἰῃ {πὲ δαγίῃ, ἀπά νναϊκίπρ ἴο 
διὰ ἴτο ἰῃ ἰἰ. ὃ Απά Υδηνεῃ βαιά ἴο {86 ϑαΐδη, Ηδϑςί τῃου 

οοηδίἀδγεά τὴν βεγνδηΐ [οῦ, πὶ ἴπθγα 15 Ὡοηθ {πὰ ἰπὶ ἱπ {86 

πιοῖμογβ τνοπὶῦ ἴῃ {πα ἢγϑί ᾿ἰη6, δηά τἢ6 ννοτ οὗ πηοίποσ δαγιῆ 

ἵπ [δε βεοοηά, ἢε ψουά ἀουδεῖ6ε55 ἤανα ὄχργοββοά ἐπ ἰάδα δ5 

οἷθαυγ 85 Βεη ϑίγδαοῃ (401). [ἡ {Π15 βαγίηρ' [0Ὁ 865 {π6 παπιθ 

Υδῆνθη; ἴον {π τοβϑί, ἴῃ {π6 Ῥγοίοριια ἃ8 ἴῃ {πῸ Ὠϊαίορταο, 

186 ΒυπΊιδη βρβϑαίκουβ υ56ὲ ἐπε ἰδγπὶ αοά (5.16 29.10)., ἐῃουρἢ {86 
πδγγαῖϊνε γαρὶ γὴν οπιρίουβ Ὑδῆννεῃ; 566 [ηἰϊγοά. 

22. 1.., αἱϊ ἐλ] νῖζΖ. 411 (πὶ παρρβεηβά, οὐ (δὲ [οὉ πιδά 

ἐπουρῆξ οὐ ἄοπθ, οὐ ρεύβαρβ ἐμ ορέίε οὶ αὐΐ ἐλὲς (3 ἃ5 15. 97). 
]οῦ, ἔσῃ ἴο πὶβ οδμαγδοίθσ, δνοϊάβά 5ϊη.--- μτοογέλέμθ:5) 566 
ΡῬὮ]. ἢ. 

11. τ-ό. Το βεοοῃά β.θῆ6 ἱπ Βδανθῃ οἰ βεῖν γοβθ 65 ἴπ6 
Βγϑῖ, ἀπά 15 Ἰαγρ εἶν ἀθβογρεά ἴῃ Ἰάδπιῖοδὶ Ἰαηρααρθ: ἤθγα 85 
1δογα 6 βδοῇβ8 οὗ {πὸ ροάβ ἢ [Π6 ϑαίδη δπιοηρ᾽ {π6 πὶ σοπια 

Ῥεΐοσε Ὑδνθῃ : 1 Ὑδαν θῇ ρυϊβ [ἢ 6 584π|6 συαβίίοη ἴο {πε ϑαΐδῃ, 

δηά τοοαῖνεβ ἰδ βαης δηβδινοῦ,"---Ῥυξ ἔπ βαπὶθ απϑννασ υηάογ 

ἀἰβεγεηΐ οοπάϊοηβ: [6 ϑαΐδη νοΐ 5 γερογίϊηρ (πε εἴδοι οὗ 
ἴῃ ρεγπ)ϑβίοη ρίνθη ἴο δΐπη δἱ {μ6 ἰαϑὲ ἀβϑβϑθῃθίγ. Ὑδηνει 
Γερθαῖς Ηἰβ βοοοπά αιδβίίοη,Σ Ῥυΐ πον ἢ δὴ δάάϊιίοη, 
Ῥγίηρίηρ ουἵ, ψνηδΐὶ {π6 ϑαΐδη 885 ποῖ Ὅδβεῃ γδαγ ἴο νοϊυηίθοσ, 

τῃὲ 105 ομβαγδοίθυ 885 βίοοά (δε βίγαίῃ οὗ οδηνυ, δηά ἐπδὲ 
ἴμε ϑαίδη᾽β ἰηβίπυδίίοη ἀραϊηβὶ ἰξ δά ποὶ Ὀεδη 158... Τῆυβ 

οδδ!εηρεά, ἴῃς ϑαίδη, ἢ τΠ6 5απ|6 ἀββϑυγαποα 85 Ὀεδίογο, 

οἷαῖπιβ {παΐ ἰἴ 15 ΟὨΪΥ πεοθββάγυ ἴο δἰίδοῖς οδ᾽ 5 οσῃ ρεζβοῃ, ἴο 

Ρίασυε πἷπι ἱ ἀἴβοαβθ, ἰῃ ογάδσ ἴο παῖε δἰ ουγβα αοά," ὅ, 
Υδῆνο ρογη5 ἴῃΠ6 ϑαΐδη ἴο {γγ ἴδ ἔιγίπογ Ἔχρογπιεπί, δηά 

δα ἀερατγίϑ5, δ ἴ5, 

1. Α»ιορρ ἐλϑη}) ἸΏ -ἰ ἰο 2γοσοηΐ δλέριϑοὶ δεΐογε Ῥγαλτοολ: 5668 
ΡΠΪ. π. 2.- τἴ, 328. - τ8, 
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δαγίῃ, 4 πιδῇ ρογίδοξ δηά υργρμι, ἔδαγίηρ αοά δπά δνοϊάϊηρ' 
ψτοηρ ὃ δηά Πα 5111] ΠοΙ 5 ἔαλϑί ἢἰ5 ἱπίρτιν, δπά γεῖ ποὺ μαϑί 

δηιοοά πιὸ δραϊηϑέ Ὠΐπιὶ ἰο ἀδβίγου δἷπὶ που συ. ὁ Απά 

ἴῃς ϑαΐδη δηβϑινεγεά Ὑδηνει, δπά 5αϊά, ϑκίη ἔογ 5βἰκίη, γβᾶ, 41] 

ἐμαὶ 4Α πιδὴ δαί Ψ}]1 δ ρῖνα ἔογ μῖἰβ 11:6. ὅ Βυΐξ 5ἰγείοι: ἑογίῃ 

3Ό. Α4πῶὴ λδ «εἶ λοίας Μαδσέ . .. απαὶ γε, εἴς.] οὐ, ρεγβδρβ, 
«ὦ. “μα 50 ἐπ πυαἷπ λασέ ἔλοις Θη οθαἹ »ιὸ ἐὸ (65770»γ λύε - 566 

ΡὮΠ]. η.---ὐρτιζεργίν) οτ, 2εγγεοζέοε; 566 τ. οἡ εγζϑοί ἴῃ τἰ, ἀπά 
ου ἐρεργεξν ἴῃ 275.--- 2 5έ»0}»} μ6 5Ξαπι6 νὉ. (003) υἱτἢ ἃ βἰπιῖίας 
Β6η56 ΟὐσσιΓβ ἴῃ τοῦ: ΟΡ. 4150 818 47,29, 15. 215 τοῦ, 2 5. 2ο!ϑὲ,--- 
γρώλοιέ σαμ56] ορ. 97 ἴῃ ἃ βἰ παν σοππϑοίίοη ; 80 αἷβο σ 5. τοῦ 
δηά οἴϊδη. Εογ ἴδε 56ηβ6, ἐπ υσέῃ, 566 Ῥγ. 11, Μα!]. 119, 

4. δ ζέ" )2ον» εζίρ) ““1π6 πιεδηΐηρ' Δρραγεπῖν 18: ἃ πιδη ννἢ]] 
βδογί σε οπδ ραζγί οὔ ἢἰβ Ὀοάν το βανα δῃοίπογ, δὴ ἀγπι, ἴοσ ἰπβίδποο, 

ἴο 5ανϑ ιἷβ ῃεδά, δῃά ἢς νν1}] βί πα] τν ρῖνα 411 (παὶ μα 85 ἴο βᾶνῈ 
μιῖ5 {π᾿ : 7008 γεϑίρ παιίοῃ (13), ἐπογείοσα, 15 ποῖ ἀϊϑιπιθγοβίαά : 
1 15 51] οὲ βῃονῃ ἰπδξ δα βεγνεβ ἀοά “ἴογ πδυρπι᾽ (15); 50 
Ὅγ. ο]ονίηρ ΖΦ Κδϑῃὶ, [θη Εζγα, Πεἷ. Τα οδ]εοίίοη ἢ845 Ὀδθη 

ταϊβαά ἴο {π|8 (πὶ Ἢ ἀοαβ ποῖ ἀδποίβ ἃ πιϑπθογ οὗ ἴμ6 Ὀοάγ. 
Νυπιοτγοιιβ οἵδοσ ἱπίογργείϊδιουβ οἵ πῈ ρῆγαβε οζέῃ “ον σζέ να 
Ὁεεη οἥετγεά : ἱξ νγᾶβ Ργο Ὁ ΪΥ ἃ ργονεγοίαὶ βαγίηρ,, δῃά, 45 βοῦς, 
ἴο ἔῆοβα ψο τοῦα ἔδιδαν τὰ 1{, ἴ τνουἹά πανα δηΐογοθά τδ6 

ξο]]οννίηρ᾽ οἷαιιδε ; ἴο υἱ 15 ογρίη δπά αϑϑοοϊδεϊοῃβ ἀγὰὸ ἀπκποννη, 

δῃά [5 πιθδηΐηρ᾽ οδῃ ΟΠΪῪ του ΡΥ δὲ ἀείεγηποά ὉΥ τ ῆδί 
ἔΌ]ονν8. Οἱ {δα ἔοτγος οὗ ἔπε ρσερ., 5ε6 ρΡῇ]]. ἢ. Απιοηρ᾽ οἴδεγ 

ἱπίεγργειϊδείοπβ ἐπαὲ βανθ θβεη οἤδγεά, ἔπεγα πᾶν 6 πιεπιϊοπϑά : 

(1) [κϑανε 10 δ᾽ 5 βἰκίη ὑηργοΐκεη, δηά δα νν}}} 80 ἰεανα γοὺ γουγβ 
(ΟΙ 58.) : ἱξ 118 ψεγα οογγεοῖ, {π6 Ιδηρύαρε οὗ ἴπ6 ϑαίδη νουἹά 
ἰπάδοά θὲ ““τδίμεγ νυραγ" (Ῥεαῖκε : ορ. Ὠυ.)---ἰπἀεεά το Ἀεὶ. 
{πΠ|15 βοοπιεά ἴοο ἱπάδοθηξ ὄδνθ ἔογ (8 Ὠδν]]; οἴπογινῖβα τῃ6 

Ἰδηριιαρθ, 85 ἴῃ 13. 10. 15 ογηΐσαί, Ὀὰὲ Παγάϊγ νυΐρατ; (2) {πὸ ἔοσ 
1{|κὸ ἃ πιδῃ γϑδαν ρῖνεβ ὑρ, πον πιο πιοῦα ἢ15 οιξιναγὰ 

Ροβϑεβϑίοῃβ ἔογ 11 δῃά μεαῖ ἢ (Ετν. ὉΪ.)}; (3) {π6 5ἰκίη οὗὨ δῃ 
δηϊπια] οὐ οὗ 5 οἰ] ἄγε ἃ πιᾶπ ρῖνεϑ ὕρ ἴο βᾶνα ἢὶβ οῃ : 50 

Εοβ. Ηυρῇ. 4. θυ., ψνῇο (πίηϊκ ἴῃ6 ῥγονεγῷ ἄγοβα ἰῃ οἰγοΐεβ ἴῃ 

Μ ΒΊΟΝ 5κίηβ ψεγα δ ἱπιροτίδηε αγίίοῖα οὗ δχοβδηρθ. ὅπ} ΠΥ] 

ὨΒοῖπια (1.2, 1914, 128 [.), ψῆο, ποννανεῦ, βυρροβδίβ ἰπαΐ {πῈ 
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τιῖπα Βαπά πονν, δηά ἰουοῖ πἷ5 Ῥοηα δηά ἢβ ἤδβϑῆῃ, βϑυγοῖνγ 6 

Ὑ1}} συγβα (Π66 ἴο (ἢν ἔδοθ. 5 Απά Ὑδῆνεῇ βαϊά ἴο πὸ ϑαΐδη, 
Βεμοϊά, δε ἰ5 ἰπ τὰν μαηά ; οΠΪΎ ργδβογνα 5 118. 

Τ᾿ Απά [π6 ϑαίδη επί ουξ ἔγοπι [88 ργδϑβϑῆσε οὗ Ὑδδννβῃ, 

8ηἃ 5πιοία ἴοῦ ψ ἢ πιαιρηδηξ υἱσοῦβ ἔγοπι {Π6 5οῖ8 οὗ δίβ. ἔοοί 

5 Κη ννᾶ5 ποῖ 561 [Π6 υπἱξ οὗ Ἔχοῆδηρε, Ὀυΐ 5βἰδηά5---π6 ρατγί 
ἔοτ ἴπ6 τνβοἶο---ἴοῦ δὲ ννᾶ5, νἱΖ., [6 δηϊπγαὶ ; ““ 5κίη ἔοσ βίη, 

τπογείογθ, πιθᾶῃβ “" δηΐϊπηδ] ἔογ δηϊπηδῖ,᾽ ἡ. 6. “ΤΟΥ (ορ. 2Φοτερέα 

ἔγοτῃ 2ϑομ5) ἔοτ πιοηου ἢ; (4) οβ βίη βυγγουπάβ ἀποίῃογ; ἃ πιδῃ 
σδηῃ ρῖνα ὉΡ ομδ οἰκίη, ἐ.6. πιιοῦ, δηά γεῖ αν δποίπαογ, 2.6. 

βοπηδιπίηρ,, [εἴς : ἀραϊηβὶ ὨΪ.᾽5 οδ)εοϊίοη {πὶ (ἢ ἤριττα οὗὨ πιδη 

Βανίηρ᾽ ἴννο 5ἰκίπβ ἰβ υπίγιθ, Βα. ἀρρϑϑῖὶβ ἴἰο {π6 Αγαδῖς ι.56 

οὗ δαξαγαΐ ἴοτ ἴῃς ουΐεγ; ᾿σάα»ιαΐέ ἴοτ 16 ἱπηθ βἰκία; (5) 5668 
ου ν.5 επά. 

5. Βοηδδίῃ {Π6 5ἰκίῃ 1ἰ6ὲ Ὀοπα δπά ἤδβϑῃ; 1εἰ Ὑδῆν ες ϑπιϊτα 
71ο00᾽5 Ὀοάγ, δηά (παῖ, ἴοο, πιογε ἰπδη βἰκίη-ἀθβαρ, νυ ἀΐβααβα. 
Εογ ἴπ6 ὈοηΞ5 845 {πὸ βδεαΐ οὗ ἀΐβεδβϑ, 566, 6.9.» [(ἃ. 118; ἔογ {86 

βεβῆ, 15. τοἱϑ, ' 

6. Α58 Ὀείοτα (112), Ὑδῆε πιοαῖβ τἢ6 ϑαΐδη᾽ 5 υϊϑῃ ἴο δα 
11, δηά ρίνεβ ἢἰπὶ ρεγπιϊββίοη ἴο ἀο 411 ἰπδὶ δε 885 δϑβϑβογίαά 

ΜΠ δυβῖος ἴο δῆονν ὑρ ]οῦ. Βεῖογα, ἃ5 86 δά ἰπδθη αϑεά, 

70Ὁ᾽5 ροββεββίοηβ, πον [0δ᾽5 Ὀοάγ ἰ8 ρυΐ ἰπ ιἷ5 ροννεῦ; ἴδε οηἱν 

1πιϊτδτίοη ἱπιροβθᾶ {158 εἰπια ἰ5 (πὶ [οὉ πιυδί ποῖ δε ΚιΠοα 

ουἰγίρῃε. Το [πη δξίοη ἰ5 πθοθϑβαγυ ἰπ ογάδγ ἴο δἷϊον οὗ {86 
δχρογίπιθηΐ Ῥεΐηρ᾽ σαγγίεά {πγουρ; Ὀαΐϊ [Π6 υ56 οὗ [πὸ 54πι6 

ννογά ἸΦΈ), λὲς σοὶ οὐ {ΐ, αἱ ἴπ6 δηά οὗ ὁ δηά 8 ἴ5 αυκνδγά, 

δηά 15 ρεγῦῆδρβ ἅτε ἴο {π6 ἢγϑί οοσυγγαηοα οἵ ἰδ τνογά Ὀεϊοηρίηρ᾽ 
ἴο {πα ρτονετγῦ οἰϊεά Ὀγ {με ϑαΐδη, ν μος πιοδὲ ἤάνα 1ἰπη 6 ἴο 

“ἐς 5Κίη ἔον δκίῃ"; ἴῃ {18 οδβὲ ἰδ ψουά Ὀ6 ἰεπιρεϊηρ᾽ ἴο τεδά 
ἡ ΤῊ ἴου ἡ Ἢ, δηά γτεπάδσγ (ἀποίμεγ) 5ἰκίῃ ἔογ (ἐ.6. ἴο 8ᾶνθ) ἢῖ5 

ον 5ἰκίῃ, γϑα, 4}1 {πὶ 6 ἢδμ νν}}} ἃ πιδη γίνε ἔου (2.6. ἴο βϑαν 6) 

Ηἰδ 1186, ΥῊΨ δηὰ ὙΦ Ὲ) ἴπ5 Ὀεΐηρ' ράγα} 6] ἐχργεβϑίοῃβ. 

γ-8. 100 βηϊξείοα τε πιαϊσηδηΐ ἀϊ56456.---ΤῊς ϑαΐδη 

1Π|5. {ἰπ|6ὲ ἱπχπγχεάϊαἰεῖν (οἰ. 118) ννοτῖκβ οὐδ ἢϊ8 ψ1}}1 οὐ 71οῦ, δπά 

1Π6 506 πη ἰῇ μδεᾶνβηῃ αἰββοῖνθβα ἰηΐο ἔπ6 ρἱοΐιγα οὗ ]οῦ βυάάδηϊν 

δια ίθη νἱτἢ ἃ πιδίρηαδηΐ ἀπά Ἰοαϊῃβοπια ἀΐβθαβα {Ππ|ΐ ἰεανε8 πὸ 

οογηογ οὗ εἷἰβ Ὀοαάγ βουπά, ὉΤῇς ἀἴδεδβα 15 οί ἠδπιεά, δυὰς ΠοΓα 
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ἃ 5ἰηρὶς ργοπιΐηδηξ βυπιρίοπι, δῃά εἴβεννογε ἴπ ἴπ6 ὈοΟΐκ πιᾶην 

οἴμοι βυπιρίοπιβ δὰ ἱπαϊοαϊθά. Ὑπεβθ μαννα σοπιπιοηΐν Ὀδδη 

βυρροΞοά ἴο ἱπάϊσαϊε εἰερῃαηίαϑὶβ, ἃ ἀΐβεαβε 50 παπιδά ἔγοῃιν [πα 

5 Πρ οὗ πὰ 1Ἰπ|ὃ5 δηά δ᾽ δοκεηϊηρ οὗ ἴμ6 βίῃ τυ οἢ ἀϊ15- 

Βραυγεά τῆς Ξυβέγεγ, 50 {παΐ δἰ5 ᾿ἰπηθ5 ἀπά 5ἰκῖη γεβεπιῦ]6 ἴπο56 

οἵ δὴ εἱθαρῆαηῖϊ. Τῇ ἴδγπι ὉΠ ΟσσυΓβ αἶβο, αυδ]ῆεά ἃ5 ἤεγα ὉῪ 

{Π6 δά]. νῦὺ, ἴω Ὁ. λϑῆδ, φυ4 8 ἀ« Ὁγ {πε ρεη. “οὗ Εργρι᾽" ἴπ Ὁι. 

4877, ἀπά πιῖϊμπουΐ δὴ δα). ἰπ 2 Κι. 2οἿ - [5. 2851 (οἵ Ηςζεκίδῃ᾽ 5 
58'οἴκηοβδβ, ψἤϊοῖ ν85 ἰγεαίεά νὰ ἃ ἢρ-  αἰβίεγ), ἴθ [Π6 ρῆγαβε 

ΠΌΠ22) ἽΝ ΠῚ ΠΡ πὸ υϑοὰ οὗ {ῃ6 Εργρίίδη ρίαρις ἴῃ 
Εχ. ο», ἀπά Ἰαβεῖγ, ἴω {πὸ αν οὗὨ Ιδρύοβυ ἰῃ ὥων. 1418.30. 38} 
[ἰ 15 οοἵ οἶδας {πδὲ ἴῃ 411 (ἢ656 ραββϑαροβ ὉΠῸ ἰπάϊοαίϊεβ ἴΠ6 βαπια 

ἀΐϊβεαβε: Ὦγ. Μαοαιϊϊβίοσ, ἔογ Ὄβχαπιρίς (2.8 111. 2209 ἔ.), μοϊά5 

τθδῖ (μ6 Ἐργριίδῃ ρίαριιθ πιᾶν πᾶνε Ὀδθη 5η18]}-ροχ, Η εΖζε κί ἢ 5 

βἰοκποββ (Ὀαοηΐο) ρίαριια, δηὰ 10 Ὁ᾽5 με Οτίβηϊδὶι βογὸ; ἐπ δϑὲ 

βυρρεβίίοη Ὦγ. Μαβίεγσπιαῃ (ΕΟ μέ, τοιϑ, Ρ. 168) ἢηάς 
ΙΗ ἱπιργοραῦϊα, βδίποθ {Π6 Οτίδηϊδὶ βοῦθ 18 “" ὈΟΠΊΠΊΟΩΪΥ 8 
β'ῃρ]6 ἰοϑίοῃ δηά παν ἃ ρϑπογαὶ δγυρίίοη ; 7οδ᾽5 ἀΐβειαϑε 

85 ταῖμεγ “ἃ νεγῪ δχίθηβίνα δυυίμοηια" ὙὉὍΠ6 ἰογπὶ “λ΄ ῆη, 

ἔτοτῃ ἃ τοοῦ νηοῦ ἴῃ Αγαδίο (ϑαμη8) πιθδηβ 20 δὲ λοέ, ἐμ )απιεί, 
δηά ἰῃ Αγδπι. (38: δὴ) 20 ὅδ τορι, Ἀρρβϑαῖβ ἴο ἴᾶνα ἀδηοϊδά 
ἰηβαπιοά οδγιιρέοηβ οὗ ναγίουιβ Κίἰπάβ, απ ἤδγα, 85 {86 ποχῖν. 

βυρρεβῖβ, δυοῦ δὴ δγιρίίοη ἃ5 ἀἰβομαγρεβ ρυγαΐδηΐ τηδίζεν δηὰ 

ρΡγοάυοασβ ἰτομίηρ; (π6 αἰδομαγρε δηά {πὰ βιιρεεαυδηΐς ογυβιίηρ, 

ονεῖῦ οὗ {π686 δγυρίίοηβ ἀγα γεΐεγγεά ἴο ἰῃ γὅ. Οἰδμασ βυπιρίοτηβ 

οὗ 1005 ἀΐβθβαβε ἂὲ ἴπθ πιαρροῖβ Ὀγεά ἴῃ ἐπε υἱοοῖβ (γὅ), [μ68 
ἔειίά Ὀγεδίῃ (1911), [μ6 οοτγγοβίοῃ οὗ [Ὡς Ὀοῃεβ (307), [μ6 ὈΪδοίκοη.- 
ἱῃρ᾽ δηά [8]116’ ΟΗ͂ οὗ {πε βίῃ (303), ἔδε!πρ5 οὗ ἰδεγτοῦ (35 64), 

ἀπά ὈΥ πηἰρδιὶ ἰεγγιγίπρ' ἀγεαπιβ δηὰ πἰρἨ πηιᾶγεβ (715 ἢ. ; ορ. 79). 
ΎΠοΓα αὸ αἰβο πιδῦν δἰ ιιϑίοηβ ἴο ἱπίεηβιν οὗ ραΐη δηά ἴο 

Ῥτοδπίπρβ δά ογγίηρβ ουῖ ; δηά 716 15 σοπι τ ΟΠῪ [Δ κθη ἴο γαΐεγ 

ἴο 186 ἔδεϊϊπρ' οὗ βίγαηριϊαίίοι {πδΐ 15 ἃ ϑσυπιρίοπι οὗ οἰερμδηιὶ- 

8515, δηὰ 212 ἴο {με ἀϊξῆρυγειηεης τπδὶ 5 8580 ργοπιῃθδηΐ ἃ 
οπαγδοϊεγϑεϊο οὗ ἰδδΐ ἀϊβθαϑθ. 9566, ξυγίμογ, ἔοσ ἃ ἀϊβοιιββϑίοη οὗ 

[Π6 Ξγπιρίοπιβ ἀπά οἵ ἴπῸὸ ἀΐβθαϑεβ ἴο ψνῃϊος πον πᾶν Ὀεθη 

οοηῃβίἀεγαά ἴο ροΐϊπε, Ὠτ. οὐ Ὠϊ. 2857. δ Δηά Εχ. ο᾽; 2, Δὲ. ατιϊοϊεβ 
Βοιι, ἂπά ΓΈΡΕΟΒΥ; 2.8 11. 429 ἢ. : [86 σοπιπιοηϊαγίαϑ οὐ (ἢ 5 

Ῥᾶββδρε οἵ ϑιἰοἴκεὶ, ἢ]. Ὀὶ., δηά {με γϑξδιθησαβ ἵπεγα ρίνεη. Τα 
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ἴο {π6 ογοννῃ οἵ 858 βοδά. ὃ Αηά ἢε ἰοοῖς ἔου μἰπιβοῖ ἃ ροίββεγά 

ἴο 5ογᾶρε δἰ πιβοὶ ψἱτἢ, 85 86 βδαΐὶ δπιοηρ' ἴπ6 85}65. 

τίου ΠΔΥ ΟΥ ΠΙΑΥ ποΐ αν δα ἃ 5ἰηρῖε ἀἴβεαβε ἱπ πιϊπά 

τγουρμουῖ; Ὀυΐ, ἰῃ Δηγ οδ5ε, νὰ πιυξί θενναγα οὗ εχίεπαάϊηρ᾽ ἴο 

7005 οα56 ἱγγείδανδηϊ ϑυπιρίοπιβ οὗ [6 ἀΐβεδβα: ἔογ δχαιηρίθ, 

οἰθρμδηιίαϑῖβ ἀδνεῖορϑβ βίον γ, δπά οἴβδη αϑίβ βοπια γϑαῦβ Ὀδέογα 

ἀδαῖῃ δηβιθβ; Ὀυΐ {π6 παγγαϊϊνα αἰπιοϑέ οαγίδϊ ηυ ἱπίαπὰβ ὰ5 ἴὸ 
υπηάογϑίδηά {παῖ [οὉ ννᾶϑ5 ἱπιπιθαδίοῖν βαγϊτίθη ὉΠ ᾿πίθηβοῖν ραΐη- 

ἔὰ] ἀπά Ἰοδιβοπια βυπιρίοπιῃβ, δἰϊδοϊκί ηρ' Ἔν γυ ραγί οὗ δἷβ Ὀοάγ, 

δηΐ, 45 ἴπε αἰϊδοιιδβδίοη ργοσεθάβ, ἀθαι ἀοδβ οί ἄρρβαγ ἔδυ οξ. 

8. ]οὉ αἰτεδάυ, ψ πε {Π6 αἀἴδεαβα 5πλζες Βίπι, βἰἰρ᾽ ἀπιοηρ' 

1π6 ἀ5ῆθϑ, 8ἃ5 ἃ 5ρῃ οὗ πιοιγηίηρ᾽ (ορ. 425, ]οη. 46, 15. 585), 
δάἀαϊιοηδὶ ο ἰποβε πιεπιϊοηδα ἴῃ 139, ἰΔκ6ϑ ὉΡ ἃ ροϊβῃεγά ἱγίπρ' 

ἴπεγα δηά υ565 1 ἴο 411Ὧν [π6 ἱπίοϊθγαῦα ἐτομῖπρ' σαυβεαά ὉΥ [δς 

ἀΐβεδϑθ. 80 ἰαδΐκϑη, ἢ 15 ἃ οἰγοιπιοίδηςξί αὶ οἶδιιβα οὗ ἃ πογηιδὶ δπά 

ΨΕΙΥ ἐγεααθηΐς ἴγρα (Ὠτγ. ὃ 160). Τῇ ν. 85 αἷβο Ὀδδη ἰγδηβ- 
Ἰαϊιεά : 45ώ4 7οδ ἐοοῖ “0 λύριδοῖ α ῥοξελογα ἰο φογαῤα λέπισεϊ 
«οὐδ, Απά (α5ὴ λδ τοῖς εἰέηρ᾽ αγπονρ 186 σ5λ65, 5 λὲς τοῖο βαϊαῖ 
ἐο λένι, διά, νεγα (18 οογγθοῖ---Πουρ ἢ ἰξ πουἹά πδίυγα!ν Ὀ6 
ἜΧργαββθα ὉΥ ἽΝ Ἰπϑιῦ, οὐ [6 {πκ6, Ἰηβίεδά οὗ ἼΌΝΗΣ (ορ. Ζ.}. 
1185. 19 Δῃά Ὠγ. 88 165--169)---]οὐ ἢτϑὲ γειγεά ἴο ἔπ 8 ἀϑῆεβ "δ 
Ῥεΐηρ διε ἱτἢ αἀἴδεαβθ, ψμεῖμεσ ἃ5 ἃ δυγίπογ πιεδῃβ οὗ 

Αἰαγὶηρ᾽ ἴπ6 ἰτομίηρ (2. 111. 329), οὐ Ῥδοδιιβα ἴῃ 85} -ἢδᾶρ οὗ 

ΒΠ] νγᾶ8 τπ6 ρσγορεῦ ρίασε ἔογ ἰβρεῖβ. [ἢ {πὸ ἰαϊξατ σϑ86 οδγίδίη! υ 

ἐλὸ ατὴσς ψουϊά ὃ6 1ῃε πιουπα οὗ Ὀυγηΐ ἀπηρ' ᾿γῖπρ᾽ ουΐδί6 1Π6 

ἴον ((ὰ τῆς κοπρίας ἔξω τῆς πόλεως). 5111 ἃ οοπβρίσυοιιβ 
[εδίυγα οὗ 6 Ηδυγδὴ ἴοννῃβ δηά νἱ Πρ 5, βυοἢ ἃ πιοιιηά 15 πονν 
τεγιηεά γποσδοῖδ, απὰ 15 νἱνι αν ἀδβογρθα ὃν νν εἰζβι. (1π Ἀ ε].): 
“ἴΤΠε ἄυηρ. .. ἰ5 σαγγίεα ἰῃ Ὀαβίκοίβ ἰῇ ἃ ἀὑὺ δίδίβ ἴο {παῖ 

Ρίδοβ ουϊϑβίάα {6 νἱ]Π]αρ6, ἀπὰ ἴπθγα βθπογαῖν 1 15 Ὀθαγπῖ οποα 

ἃ τπιοπίῃ. . .. Τα 8565 γεπιαίῃη. . .. [Γ ἃ ρίδοα 8845 Ὀδϑῆ 
ἱπῃδθιτεά ἔογ σδηίυτίαβ, {π6 »κπο6σδείθ αἰϊαὶηςβ 4 μεῖρῃς ἔα στεδίογ 
τδη τπαΐ οὗ [π6 ρίδος ἰΐβε!. ὙὍἤα γαΐη8 οὐ ψἱπίεγ γεάϊποε πα 

Ἰαγεῖβ οὗ 45165 ἴο ἃ σοπιραοῖ πιᾶ55, ἀπά ργαάιυδιν οοηναγῖ [πα 

»ιοδδοίο ἰῃῖο ἃ 5οϊἹά ἢ] οὗὁἨ εαγίῃ. . .. Τηα »ριεσδοῖδ βεῦνεβ 
μ6 ᾿πμαδιίαπῖβ οὗ 188 ρίαοε 45 ἃ τννδίο -ἴοννεσ, δῃά οὐ ϑυ]γΥ 

δνθηίῃρ5 845 ἃ ρἷδοθ οὗ οοποοιγβα, ἔοσγ οἡ {π|5 μεῖρῃξ πο ἰϑ ἃ 
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9 ΎΠοΩ 5 τἱΐε βαϊά το δπίπι, Ασὲ ἴδοι 511}} μοί ϊπρ' ἔαϑί ἐπῖπα 
Ἰηϊερτ 9 ουγεα αοά, ἀπά ἀϊ6. 19 Απά δα βαἰά ἴο πϑζ, Αβ οὔβ 
οἵ ἴδε ἱπιρίουβ τνοσιθη νἱἱῈ ποῖ 5ρεδῖ ἢ 5141} νυ γεοεῖνα ρυοαᾶῖ 

Ῥγαδϑίῃ οὗ αἷτ. . .. Ὑδογο 1165 [π6 οὐυϊοαδί ψῆο, 5πιϊϊΐεπ Ὁ 

οαξμβοπια ἀΐβθαβα, 185 ὯῸ ἰοηρεν δάηγιεα ἴο [6 ἄντε]! ρ5 οὗ 
τιδπ. . . . Τδοτῖο [ἰὰ ἔμπα ἀορβ οὗ {πὲ ν] ρὲ, σι παν ηρ ρετμδρ5 

ΘΟΠπΊ6 [Δ]|]|}6ἢ οᾶγοββθ, βυοῦ 85 5 οἴζδαη ἰἤγοννηῃ ποτα. 

9, 1ο. 1005 τῖζδ, 1κὸ Αἀδπιβ (ἢ. 3), Ὀεσοπιθβ, Ἔνθ ἴἢ 
ἀν ΏΡῚγ, ““ ἀϊαθοῖ! δάϊυϊτγῖχ " (Απρ.)}; δι δε] ρϑγομοϊορίοδὶ 
ΔηΑΙγβο5, βονψανοσγ, μείμοῦ το πεϊρμίεῃ ογ ἀϊπλἰϑἢ ἢδγ τνεδῖκ- 

655, 8.6 ΡΓΟΡΔΌΪΥ 845 ἔογεϊρῃ: ἴο ἔμ6 δυϊπμοτ᾽β ἱπίεπιίοη 45 ἴπ6 

Ἰεμρίῃν παγδῆριθ αἰἰγρυϊεαά ἴο δε ὃν (ἅ, {πὸ ἰγαμβίδίογ, 
“ξ6]]1ηρ, πὸ ἀουδῖ, παίυτε δηά ριοργίειυ ουϊγαρεά, {παᾶΐ ἃ 

ννοπιδη 5ῃοιϊά ἴῃ δυοῃ οἰγουπιβίαποαβ 58 50 {Ππ|6 (Π 4.) 85 
ἴῃ 2. Ηδοτζ ἴεγβα φυεβίϊοη βεῦνεβ ἴο Ὀγίηρ᾽ ουξ ἴπ6 υπίαιδη 855 

οὗ 00᾽5 ομαγδαοῖδθγ: πιδην οἴδμεγα οὗ ποῦ ογαάϊπαγυ οπδγαοΐαγ 

πιῖρηξ ν6 11 πᾶνα [4116 « δὲ [Π5 ροίϊπὶ (ορ. 15. 821, αν. 1611) : 70Ὁ 
βἰαπάς δλϑδί. Οποὶ δραίη, ἴἃ ἰβ Ὀεβδί ἴο {μπίηῖς οὗἩ δε νυν 5 

αυοπιϊοη 85 ἕο] ονΐηρ, ποῖ ἰοηρ ((ἀ), Ῥπξ ἱπιπιεάϊαίεῖν αἴογ ἐπα 

ἀϊβθαβε 885 αἰϊδοκοά ]οὉ ; {πε βυπιρίοπιβ μοῖὶά οἷἱδξ ῆο ἢορβ οὗὅὨ 

αἰϊενίαἰϊίοη ἀηά γοοονογυ ; ἰεϊ ]οὉ ἐμεγείοσγε ουγϑα αοὰ δηά ἴδίκε 

ἐπε Ροπαῖίν, ἀθαῖμ (1 Κι. 2119, ν. 24118.; ορ. Εχ. 22 69), ἃς 
Ρτεέεγαδίε (ορ. γ}5) το {Ππ|{ υπάδγ ργεβϑηξ σοῃαϊοη5.---ὐηέεργεξ»} 

566 ἢ. οἢ ὃ. ᾿ 
10. ]οὉ τοὐδθοῖβ ἐμ ἱπιρίουϑ δάνίοα, γεῖ ἴῃ ἴεγπὶβ βυρεϑιίίηρ' 

τμαΐ ἷβ νυϊξδ πᾶν δᾶνα οἤεγεά 1 υἀητπιηΚίρῚγ, ποῖ ΚΠ τγϑα]ἱΖ- 
ἱηρ᾽ 18 δῃογη. Ηδγ βρεβθοῖ ἰ8, ἴῃ ἔδοϊ, ποιῃίϊπρ' 1655 18 δῃ 

ἱπιρίοιιβ ;" δηά, 1 βροΐκβῃ ἱπιθητ! οη ΠΥ, 56 παγβοὶε πιυβὲ θ6 δῇ 
ἱπιρίοιιβ ψοπιδῃ. Βυΐ οῦ ποϊΐμπεν βαγβ αἰγεοῖυ (πδΐς 5ῃ6 πα5 
βΡοΐκῃ ἱπιρίουϑῖν, ποῦ {πδΐ 586 15 8ῃ ἱπηρίοιι! τνοπίδη : 6 γϑίμδγ 

1πΠ1Ρ]1165 [Πδὲ 5ῆ6 [85 βροΐίζεη, υπάεσ πιοπιθηΐαγυ βίγοβϑ, ἃ5 ΔΩ͂ 

οὔθ οὗ ἃ οἶαβα ἴο ψῃϊοῖ 586 αἰά ποΐ πογπια!ν Ὀεϊοηρ: ορ. 

5 πλ ἂν ἰοουεοπβ ἴῃ 2 5. 483 1318, 16. 167 (Θαπιβοη υν1}} Ῥθοοπηα 

δραῖῃ νμαῖ ες δαά ηοΐ Ὀδεη, Ζέξα ονι6 ο7 τπαριζεπα, 1.6. 1|κ6 Δἢγ 

ογάϊπαγυ πι8η).---ὔρεῥέοι5)] (6 Ηεῦ. μκαάδλᾶὶ (305, 2 5. 4538.1.418.᾿ 

Ῥγ. 177. ,οἿΞ, ]6γ. 17}, ΕΖίς. 138, τ τπ6 τεΐεγεποθβ οἰϊοὰ 
Ῥεϊον) ἀοε65 ποῖ πιδδῃ, που ρ ἰξ 18 οὔὔεηῃ 50 γεπάδγαά ἰη ΕΝ... 
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ἔτοπι αοά, δηά 5841} ννὰ ποῖ γϑοεῖνα εν [ἢ 41] (8 [οὐ βἰπηδά 

οὶ ψἱΈἢ ἢ 5 1105. 

"οοϊέδα οτ οἱ; ἔοτ “τῆς ἔδυϊξ οὗ {πε κπἀδλᾶϊ ννὰ8 ποῖ τνεαΐκηοϑα 

οὗ γεάᾶβοὴ Ὀυΐ πιογὰὶ δηά γεϊ!ρίουιβ ἰῃβθηβι 111 γ, δὴ ᾿ηνίποῖρῖς 
Ιδοῖς οὗ βδῆβα οἵ ρεγοερίίοῃ, ἔογ [ῃ οἷαἰπιβ οὗ εἴϊμεγ αἀοά οἵ τπιδη. 

ὙΠ ἴογηι ἰ5 ἴμ15 ΔΡρΙοἀ ἴο 5γϑαϑὶ ὑπαρρτγεοίαιῖνα οὗ εονδῆ᾽ 5 

Ὀαποῆίς (Ὠι. 325), ἰο {πῃ πεαίδβεη (ν. 3, 8. γ4,8:. 3), το τς 
τδῃ ἴπαΐ σαπηοΐ ραγοεῖνα [πδΐ {Π6γὸ ἰ5 ἃ αοὐ (Ρ5. 14}). 5δΐδῃ 
βίδίεβ Ὄχαρ  οἱογ παῖ πα ὑπάεγϑίδη 8 ὃν (ἢς κἀδλᾶζ: ἣδ6 σοη- 

ἰγαβϑίβ πἰπὶ (325) ἢ [Π6 “ ποῦϊε ᾿ οἵ “ ΠΌογαὶ ᾿ πιδη, δπά 
δάάς (ν.5), “ Εον [88 56 56655 πιδῃ βρεβκείῃ βθηβϑίθββϑῃαββ, δηά 

8158 βοαγὲ ννογίκει ἢ παρ π655, ἴο ργαοῖῖβα ργοΐδπθηββϑ, δηά ἴο 

αἰΐοῦ οὐγοῦ ἀρ δίπβε ]εμονδῆ, δηά ἴο πιαῖκα δπιρίν {86 5ουΐ οὗἩ [86 
ΒΌΠΡΤΥ, δπὰ ἴο οδιβα {πΠ6 ἀγίηϊς οὗ {πε {Πἰγβίν ἰοὸ ἔβ1]᾽; ἴ86 
ἀεβογριίοη ἰ5 {πὶ οὗ ἃ πιᾶῃ ΠΟ ἰβ8 δὲ οπος ἱγγεϊρίουβ δηά 

σδυ τ 5} (ορ. 1 5. 2555)... . Τῇ οοτγεβροπάϊηρ βυδϑί. [πΆ3] 5 6η56- 

ἰοδτηθος ἰ5 υϑεᾶ οὗἩὨ δοίβ οὗ ρῥγοίδηϊυ ([05. 718), συν σῆμ η655 
(1 5. 255), δηὰ ἱπιπιογα εν (απ. 347, Πι. 2251, 2 5. 1313; δηά 
εἰβεννῆθγο)"---Ὅτ, }αγαϊοῖ Ῥεαϊξεγ, Ὁ. 457.--- Ῥὴέ ἐλοις τῤεακ] 

οἵ οσαπϑοέ ἐλοι φῤεαᾷξ (ορ. Ὁτ. ὃ 39), 885 γοὰι ἢανα ἄοπε 5ὲ πονν, 
οἵ ομρλέοεέ ἔλοις ἐο ἀαῦὸ φῥοζοηι (ορ. τοἱϑ συ ἱ ἢ ΡΗ1]. ἢ., 2 5. 38) 
τῇ δαϊξεγ γεπάδγίηρβ θδη ζάοω τῤῥαξεςί, ἔοτ [6 ἰάδα 15 σδ- 
ἰδίην ποῖ, ἴδοι βρεδίκεδί ἢδῦϊτδ!γ δηά 50 πονν αἶβο ἱπιρίοι5]γ. 

ῬοβϑίθΙν (566 Ρἢϊ]]}. ω.) {π6 ἰοχὲ οὔ βίπα!ν Ὠδά ἃ ρὲ. ἴδβηβο: 45 

. 956 οὕ ἐλὸ ηρίέοις τοορεόπ λαοί λοι δῤοξθΉ.--- 7ο σέριηδ ποὲ τοῖζὰ 

λὲς 15] ἀϊά ποῖ βρβαῖς βἰ θέαν 85 (86 ϑαίΐδη (6) Βαά Ῥεϑη οοη- 
βάεπε ἰπᾶὶ ἢ6 νψουϊά. Ὑδεγε ἰβ Ὸ δπιρἤηδϑίὶβ οὐ “ἢ Πῖ5 

11ρ5, δπηά μεγε 'β πο ἐπηρ]!σαιίοη ἐμαὶ οῦ 5ἰππεά οἰμογνῖβα 
ἔπδη νυ τἢ Πΐ5 11ρ5, ν!Ζ. ἰπ ἢἰ5 μεαγί (αδα Βαίλγα, τ64): ἘΠτΙΟἢ 
νν6 11 οϊεβ {Π6 ρᾶγα]]εὶ ρῇγαββ "πο ἐο σέρ τούΐλ τὴν ἐομρμε ἴῃ Ῥ8. γοἷ. 

11-13. 1ο00᾽5 ἑδτοο το 5 οοπια ἔγοπι ἐπεῖγ βανογαὶ οουη- 

ττ65. ἴο οοπιέοτι 7οΌ.---ἰς 15. οἰεαγίν ἱππρ!]6Ἃ τῆς βδοπι {ἰπ|6 

εἰαρβθά Ὀεΐννεδῃ 10᾽5 ἰδϑί οδ᾽δηπιῖν (6 190) ἀπά (Π6 αγγίναὶ οὐ 
Ηἰς ἔγίεπαϑβ : ἔογ ἤγϑε [Π6 πϑννβ 885 ἴο γεδοῦ δδοῦ οὗ {πεπὶ ἴῃ {πεῖς 

Βανοσδαὶ ποπιεβ, Ψῃϊοἢ ἰὰν βοπια ἀϊβίδηοε ἔγοπι ομθ δηοίΐδογ; 

πη, 85 ΥἽἼ ἱπ1ρ1165, {Π6 Ὺ ὀοπιηγαηίσαῖοα ἢ οηα δηοῖποῦ δπὰ 

βχεά οὔ 8 τεπάεζνοιβ ἔγοτῃ ὑνὩοἢ {ποὺ μου ργοοθεά ἰπ οοπι- 
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Ἡ Απά {Π6 ἰῆτεε ἔγίδηάβ οὗ [οῦ πεαγά οὗἉ 411 {815 δν]] ἐμδὶ μαά 
σοπιῈ ἀροη πἰπι. Αηά {ΠπΕαΥ σάπια δδοῖ ἔγομῃ ἢἰ5 οὐνῇ ρἷδοε--- 

ΕἸΙΡΙ4Ζ ἴπΠ6 Τεπιδπῖῖε, δηὰά ΒιΙ δά ἔπε 5δυδίῖε, ἀπά ϑορμαγ {πὰ 

Ναίδιιδίῃιθ. 850 {ΠῸῪ τπηοὶ τορείμεγ δὲ τε ρίδος αργεθὰ ὑροῦ 

ἴο οοπια ἴο 5δῇον {πεῖς ρυίεῖ ἔογ μἰπὶ δηά ἴο οοπιγέοτί Πἰπι. : 

15 Απά {πον εά ἀρ {πεῖτ αγθ5 δία οεΐ, δηά πεν ἀϊά τοί 

τεοορηῖζα πἰπι. Απά ἔπογ [δ ἀρ {Πεὶγ νοΐοα, δῃηά 'νερί : δηά 

1πῸν τεπὲ δδοῖ 88 τοῦθ, ἀπά ἰοββεά ἄυβδί ὑροὸη {πεῖγ ἢοδάβ 

ἰοτννατά5 βεδανθεῆ. 18 Απά πεν 5δὲ ἄοννῃ νυ πὶ οα {πα ρτουπὰ 

ΡϑηΥ ἰο ο0Ὁ᾽5 Βοπια, δηά ἔπεη ἴδ 6 ̓ούγπεοΥ 1[561 πτυπὶ Βανα ἴακθη 

50πι6 {ἰπ|6. ὙΠ 1815 ᾿πιρ!!οδξίου οὗ ἐπ6 Ῥτγοίοριια δ] ιιϑοηβ ἴῃ 

{πε βρβϑοῖδβ ἀρτες; ἴογ ἰῇ 78 ]οὉ βρεαῖβ οὗ πιοῃΐῃβ οὗ ραίῃ 

Δἰγεδαν ραβῖ : ορ. 75 3015" 5 δηά, ἱπάεεά, π6 δὐἠξίγε ἰεπουγ οὗ 6. 
40 δῃηά 19" 5.΄Ὁ, 

ΙΣ. }α.6) ἴῃ ἴῃ 5ββῆβε οὗ Βοπι οἵ οουπέγυ : ορ. Νὰ. 241}.:35. 

---Εἰῤλασ ἐδλο Τενιαρίθ, εἴς. οὐ ἴδια πδπιεβ οὗ ἐπ ἔγίεπάβ δπά 
τπεῖγ μοπιθβ, 566 [ηἰγοάπυοξίοη.---Τηδη αν ἴῃ Εάοηι, αδπά νὰ 5 

Ρτονεγθϊαϊ ἔοσ 115 τυ ϊβάοπι (7 τ. 497); ϑδυδῃ νν85 ἃ ἰγίδε Ῥεϊοηρ- 
ἱπρ ἴο (δε ““Εαϑὶ" (6π. δεῖ δ); ϑορἤδι᾽ϑ ποπιδ 18 αυϊΐθ ἀπ- 
οεγίδίη.-- - ΖΆεν πιϑέ ἐορεέλον, εἰο.}] ἔοσ {π86 νΌ., ορ. Απι. 48, Νϑῆ. 

68:10. 705. 11 (οἵ 41Π|:ἀ Κίηρϑ πιβεϊϊηρ' δὲ ἃ ἤχϑά ρίδοβ ἔογ {88 
ορβηΐηρ᾽ οὗ ἃ οδπιραὶρη), Ρ5. 485.----70 τλοτο ἐλογ ρ»Ἱ67] ἔγοτι ἴῃ 8 

Ρυϊπιαγυ ργϑίοδὶ βδμβα 20 γμουε ἔο απᾶ "0 (τ Κα. τ4}5, 7ετ. 1815), 

1π6 νΌ. (1) 866 πι8 ἴο βαᾶνθ οοπια ἴο πιδᾶῃ 20 »πᾶζθ ροείτγος (οὗ 
βυεῆ; ορ. 76γ. 2219, σεαρ ποῖ, ποῦ πηδίκε βεβίυγεβ (οὗ στίθῶ ἴοσγ 

δίπι; δπά {δεη, ν τ ἃ νεδκθηϊηρ᾽ οἵ 955 οὗ ἔπ ρῇἢγϑβίοδὶ ββῆβθ, 

ἐο »παρεῖε5έ ργέρί, ἐο Ξοίσοσ (ορ. ἰῃ6 πουη ἴῃ 166), 20 σονηρεΐςονγαίο : 
50, 4.9.» [6Γ. 1οῦ 4811, αηά οσουρίεα (45 Π6τα), οὐ ἴῃ ρδγδὶ δ᾽ '5πὶ 
τυὶτα της νΌ. ὯΠ), 4211, 15. 5119, Ῥς, 6οἿ, Νδῇ. 37. 

12. Ὀοπάδεηξεά. Τμε ἔπδηάβ οαίοῖ βἰρῃϊς οὗ ]οῦ, ἃ οοη- 
βρίουοιβ. οὐ͵εοῖ οὐ 86 Ἰοδυ δϑῃς-πιουηά ουϊδάς {πΠ6 οἰΐν (5), 
ὮΠῸ ΠΟΥ ἅγα 51}}} βοπια ἀϊβίδηοθ ἀννᾶυ. ΝΏθη ποὺ ἄταν, 

πεῖ δποιρἢ ἴο ἀϊδοθγῃ [ἷβ ἔεαΐϊαγεβ, ὑπεῪ ἢπαὰ {πεπὶ πιαγγοά 

ὈΥ ἀΐβεαβα Ὀεγοπά γεοορηϊτίοη (ορ. 15. 5215); ψβϑη, ἰπ βρίίθ οὗ 

815, {π6 0 ἵκηονν [παῖ [{ γε Δ}} 15 οὐ, ἔμπα ν Ὀτεαῖΐς οὐ ἰηἴο ψεερίηρ, 

δηά ἴο55 ᾳφυδηςϊε5 (566 Ρἢ 1]. η.) οὗ ἀυδὲ οἡ {πεῖς μαδά ἴῃ ἰοΐκθῃ 

οὗ ἀϊδβέγεβϑ (ορ. 105. 75, 1 5. 412, 2 5. 1319, [,8. 219, Εχίκ, 289). 
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ἔος βανθῆ ἄδγβ δῃά βανϑὴ πἰρῃίβ: Ὀχΐ ποπα βροΐζκε ἃ ψοσχά ἴο 

Βπι, ἔογ {πεν δἂνν παΐ {Π6 ραΐῃ τνᾶβ νεῦῪ ρτοϑδῖ. 

18. Εογ ἃ ννδοϊε νυϑοεῖς [πὸ ἔγίθπμβ βῆον {πεῖς βυπιραίῃυ ὉῪ 
βῃαγίηρ νἱἢ 1οὉ δἰ5 5εδΐ οῃἡ ἴμ6 δϑῃ-πουηά; Ὀυΐ, ονογν Πο]πιοά 

Ὁγ (δες ρτεδίηεβϑβ οὗ ἢϊ5 βυβεγίηρ, (Ποὺ βρϑαῖς πὸ ννογά : Ἔνθ δὲ 

186 επὰ οὗ ἴῃς ρετγίοά, 1 15. ποῖ {πᾶν ὈυΓ Τοῦ ψῆο Ὀγθαῖκβ (πὰ 

β'!δηος.--- Τὰ ραΐῃ)] ἘΝ... ““ρτίεξ," Ὀὰπὲ ργοθδῦν πὶ [86 πιεδη- 

ἵηρ οὗ ““ραίῃ ἢ: σρ. ϑῃδίεβρθαγθβ “"ρτὶεῖ οὗ ἃ νοιηά,᾽" 566 

Ὠτ.᾽β ἢ. Ηδσγα ρῃγϑίοδί ραίῃ 5 ἱπίεπάεά Ὁγ (8 ποι 389, 85 
πιοβὲ οὈνίουβὶν Ὁ {πὸ νΌ. ἴῃ 1452, ση. 3475: ορ. αἷβο 10. 518, 

ΕΖῖς. 2834. 
111. 1π 186 ἢτβί πιοπιεηΐβ δηάδ ἀδυϑβ οὗὨ ἢΐ5 ἰγοιῦ]εβ, 1οὉ 5111 

τοιηθηδογοά δηά ργαϊβεά ἀοὰ ἔογ {πΠ6 μαρρίπθβϑϑ οἵ 15 ἔογηιογ 

{|| (11 ,10): (οά 511} Π]16ἀ ἢΐ5 πιϊπά. Βιιξ πιοπίῃβ ἢανθ ποὺῦ 
ραβϑβϑά (566 οἡ 21.132); δηά [15 πιίβεγυ 15 αἰγεδαυν οὗ ἰοῃρ' βίδπά- 
ἱηρ. Ηον ρτεαδῖ {παΐ πιίβογν 15 πε δάνεηξ οὗἉ Ὠἰ5 ἔγίεπάς βενεϑη 

ἄδγβ ἄρο, δπά {πεῖς δἰεϊζια βίποα, αν Ὀαΐ βεγνθά ἴο πιαῖζθ 
οἰδαγογ; {παν σᾶπιθ ἴο Ἔχργαϑβ {πεῖν στίεξ ἴῃ τνογάβ, θὰς Βανίηρ' 
ἔουπά 10δ᾽5 οαἰαηπιίτϊε5 Ὀεγοπὰ τἢ6 ροννεῦ οὗ ννογάβ ἴο ὄἼεχργεββ οἵ 
ται ραῖς, {Πὰν μάνα ἱκαρί βίίδβησθ. 1οὉ ἄοεβ ποῖ γεργοδοῦ ἴπθπι 

ἔοτ 115, τεραγάϊηρ' τ1μοὲγ 5: θηοα 845 ρεγμδρβ ἰδ Ὀ6βί βιιδϑιϊξυϊα 

ἴογ 4 οοηηξοσί (ορ. 213) ν ϊο οἰγουπηδίαποεβ ἀο ποί δἱΐονν ἴῃ επὶ 

ἴο γίνε δίπι. Βαΐ ἔοτ δε {τἰπι6ὸ Ῥεΐηρ ἴπῸῪ ἀγα αἰπιοβέ Ῥεγοπά 

[ιἷ5 ΤἘΠουρΡὮΪϊ οἵ διιθηζίοα : 80, ἴοο, Βα5 ἀοα Ὀδοοπιθ. Τῆι ἤδη, 

ἴῃ {86 ργεβεησα οὗ ἷ5 ἔγίεπάβ, 6 Ὀγθαῖκβ ἴμε ἰοπρ βἰΐδηοε, 1 18 

ἰῃ ἃ βρεϑοῖ ν πίοι, Πκ6 οὐ. 29-321, Ὀυϊ ἀπ||κὸ τποβε τμδΐ ἱπΐογ- 

νϑη6, ἰ5 δἀάγοββθαά ἠδϊπογ ἰο 5 ἔπιθηάς ποῦ ἰο αοάἅ. Ηδ 5 

δοβογθεα ψἱτἢ ἔνο ἐποιρἢι5---ῖβ πιίβογυ δηὰ ἐπα νυ βογοίογε οὗ 
τ: Βὶ5. πιίδογυ, ἱποιρὴ 50 ταϊαιίνεϊυ γεοεηῖ, μ45 Ὀ]Ἱοϊίεά ουἱ 

81 ββῆβε οὗ ἔογιπεσ ἢαρρίηθβϑ, δηά 50 σοπηρ᾽ εἰοἷν οὔβ658865 ἢϊπὶ 

ἐμαὶ πιἰ5. 16 ἔγοπι 6 νεῦὺ δύ οὔ ἢὶ5. Ὀἰγίμ πονν 566Π15 ἴο Πἰπὶ 

ἴο πᾶν Ὀθθῃ πιεγὰ ᾿υγεϊομβαάμθϑβ ἀπά ραίη (5.19) : Ηἷβ πιίβεσυ 15 
80 ἰηΐδηβα [πδὶ ἰξ πϑοάβ 0 [0]] οὗ μαρρίεγ {{π|6ὲ8 γεπιοιηδογεαά 

(ορ. 29) ἴο 58εῖ ἰξ οΥ̓͂: ἱξ ἰβ βδυοῦ ἐπδὲ 5160] ἰ(56] 5 ὉῪ οοπι- 
Ρατγίβοῃ νἱτ 1 το θ6 ἰοηρεά ἔογ οἵ ννεϊσοπιεά (11-9). ΨΜΏΥ, 

1π6ῃ, ἰ5 116 τγυδπε ἀροη Πἰπι ἀπά οἴπεγβ τυγεϊομεά {πὸ Ηἰπιβ ΙΓ ἢ 

(19:38). Ια τῇς ἰά45ὲ βεοϊΐοη {π6 ννϊάδγ αιδβιίοη 15 ραΐ ἢγϑι (395.3), 



11. ]ΟῸΒ 29 

111. 1 Αὔον {π]58 ]οὉ ορεπεά πἷβ πιουξῇ, δηά ουγεοά Ηἷ5 ἄδυ. 
5 Απά οῦ δηβιννεγεὰ δηά βαϊά : 

δηὰ 5 [ο]ονεά Ὁγ ἴδε ρατγιίουϊανς (5.35): ΠΥ πιυδὲ τς 
ντοϊομεά ἵνα, ἀπά ψὮγ ]οὉ ἰη ραγιίουϊας ὃ ΤΗΐ5 ογάον ἥοννβ 

πδίαγα!ν ουὧξ οὗἩ {88 ργεοεαϊηρ᾽ βεοοη ἴῃ νοῦ ]οΌ, ἐχργοββίηρ' 

μιῖ5 ἰἸοηρίηρ᾽ ἔον ἀδδίδ, μ85 δά οοοσδϑβίοη ἴο γεΐδεγ ἴο ἴῃς ἀϊβεγεηξ 

οἶαβϑθβ ῃο πιδεῖ ἴῃ π6 γεαϊπὶ οὗ ἀδδιῃ---οσίποθβ, πιδϑίογβ, {π6 

δτεδῖ, ψἤοβα [1{π γαῖβ86 58 Ὧ0 τυ βογοίογε ὃ δηά 186 [οἱ] -νογη, ρϑιυ, 
βογνῖ]α [ΟἸκ, ψ ἤοβα 118 ἰβ ἱμεοί γαῖ. ὙΝΏΥ γα {Π65ς ασὶ Ὀογη 

αἱ 81} Τῇυβ [ο0Ρ, [πουρὴ δρϑογρεά νυ Πΐ5. οὐνῃ πιΐβεγυ δηά 

[Π6 πιγδίεγυ οὗὨ ἴΐ, 15 ποῖ 50 δβογρεα 85 ἴο γοραγά ἢδί5 ἔαΐε ἃ5 
βἰηριίαῦ; γαῖμαγ ἢα5 5 οὐσῃ ἰγουδ]α ἀεαρεηεά ἢ5 6 ]Ποὐν- δε! ἢ ρ᾽ 

στὰ τς ψτγεϊομθά : ἴῃ πα ἀδγβ οὗ δῖ8 ργοβρεγυ ἢ παὰ Ὀδθη 
δηγτπίηρ ὈυΕ υηδγηηραίμοῖίς ἰοννατἀ5 ἴπεπι, ἕο 6 μαά πεῖρεά 

186 νἱ οἰἰπι5 οὗ πιδίοτίαπε (435); θαΐ ἴῃ {Πο56 ἄδυνβ μεῖς ἰοξ πδά 

ποῖ ργαβοηΐεά ἴο ἢἰπι ἃ ὑγοϑίἊθπι, πον ἰξ ἄοεβ (ορ. 4. ὙΝῊΥ 
δῖα ποτε τνεαῖς, βἰ απ] ] ρ΄’, πιίβεγαθ]α πιθη ἰο 6 πεῖρεά δηά 

οοπίοτίεά ΨΝΏΥ γα πιθη Ὀογη ἴο βίον ὑρ ἴο βυοῖ οοπάϊξ οη5 

8ἃ5 ἰδε86Ὁ ΤῊϊβ αιεδίίοη πιιβὲ υἱεἰπιαίοϊν ταΐβα (πὲ οὐ ἀοά 5 
γεβροηβι 1 Π  ᾿: ννᾶΐῖ ἀοε5 Οοά πιδαη ὈΥ ογθδίίηρ᾽ δηὰ πιαϊηϊδίη- 

ἵἱῃρ᾽ βυοῖ [ν65.Ὁ Βιυΐ ἰη {Π1|8 ἢγβί βρβθοῦ 1οὉ ἀοαβ ποῖ οἱδαγίῖν 
δηά ἀϊγοο ιν γαῖβα ἴπ6 αυδδίίοη ἰῃ {ἢ15 ἔογη, που ρ Οαοα πλδΥ 

Ρεγῆδρβ ὃ6 ἴπ6 υπηδπιαά βυδ]εοὶ ἴῃ 39, ἀπὰ ἴῃ 330 τὴ6 οπβ ρἷδοβ 

ἰπ [6 ομαρῖεγ ἰπ μοῦ αοά ἰ5 πιεπιϊοηδά, 1 5 δἱ ἰεδϑδὲ πίηϊεά 

ἐμὲ (Ὀας οἱ. π6 ἐχρ οἰϊπε88 οὗ 1ο}8) Ης 15 {86 δουζοα οἵ [0δ᾽5 
ἐγουῦ]εβ, δπά οὗ [πὸ πιογϑὶ ρεγρί εχ ῖτίεβ νι ἢ ΠΟΥ οοοσκβίοη ; 

Ῥυξ, ἕο {π6Ὸ πιοβὲ ραγῖ, ἰξ ἰ5β {π6 Ὀαγα ἔδοϊ οἵἉ πιίβογυ, δπὰ {86 

υσβίίοη ννβθῖμοΓ δ ἢ τῖβογυ, μουνανοῦ σαυβεά οἵ ἴο ννβαῖβο- 

Ἔνοσ ἄυε, οὐρμί ἴο Ὀ6, (πὶ αὔὸ οοηβίἀδγεὰ, Τ]υ5ἴῖ 845 ἀοά ἰ5 

Κερὲὶ αἱ ἰδδϑὲ βοπιεννῃδῖ ἰῃ {86 Ῥαοϊκρτουηά, 50 4150 15 ΔῃῪ πιογδὶ 
ἀϊπεϊποιίοη ἰπ πηθ οὗ αἰβδγίηρ' ἔοσίαπαβ : ποῖ ἤεγα οἵ γαῖ 18 6 

αυαδζίου οΟἰδασὶγ ἔοσηχα δῖεά, τνγ ἀο ἴδ γέρλέξοτες ἰἶνα πα Βα γα ὃ 

1 ἰ5 ἴπ6 ννιϊάον φιοϑοη {παΐ 5 ρυῖ: ὙΝῊΥ δγὰ πιδη δ᾽Ἱοινοά ἴο 

Ῥὲ ντεϊομβεδϑ ΝῺ ἀγα ἴπεῪ Ὀοζπ αἵ 41], ἰ ἴο 1ἵνε ἰβ ἴο βσυβεγῇ 

Μ.: (ργοβϑθ) οοππθοῖβ [π6 ργοβε': Ῥγοΐρριιδ (οο. 1-} ἢ (86 
ΒΡΘΘΟΣ (ροκίγυ), ἱπ ν οἢ [0 ορϑηβ ἴΠ6 βυσοαβϑίοῃ οὗἩ βρϑθοῦδβ 
(ροεῖγυ) οὗ μἰπιβϑῖε απ ἢ15 ἔεπάβ Ἴχίεπάϊπρ' ἄονῃ ἴο ὁ. 31. 
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ΜΝ.3 18 {6 υδυ]' ἔογπιυΐα ἱπίγοδυοίπρ ἃ βρεθοῦ : 50 4} 6,, 
εἰο. 

Ι. 2)α»}] ἑ.6. Ὀϊγιμάαγ, νοι 15. εἰβέννμεγα οἰπεγννβα 6χ- 
Ργεββεά (ν.ὅ, ὅση. 4039, [εγ. )οῖῤ, Εσ. γὶ). 

2. Απισιοθρθα] 85 οἴϊεη, ποῖ οὗ γδρὶν ἴο δῦγ ργδνίουβ γα - 

τιδεῖβ, Ῥυΐ οὗἉ Ῥαρτηηΐηρ ἴο 5ρθαῖκ 85 8ῃ οοοδϑβίουῃ γεαυϊγεα (2 6κ. 

7736, 2). 
3.0. ]οὉ ουτβ65 με δ (85) οὐ ἢἰ5. Ὀϊγσίμ (ορ. [6τ. 2ο" δ 18), 

δηά ἴδε ηἰρηϊ οὗ μ!5 οοποερεοη (8 32, ηοἱ 6), ρταγίπρ' μαξ {παν 
τΔῪ ὉὈοΐμ Ὁ6 Ὀ]οίίεά ουἱΐ οὗἉ οχίβίεποθ. Ῥεγβοηϊγίηρ' [86 ἀδὺ 
δηά πῖρῆϊ ἴῃ αυδδιίοη, 6 ἰγεαῖβ ἴπ6πὶ 45 ροββϑϑβϑϑίηρ ἱπάδροεπάθης 

δηά οοπίϊηυουβ οχίβίθησα, 50 {πὶ ἔμπα δανα πἰςΠαγῖο γεαρροαγεά 

ΘΥΘΓΥ γεαδῦ: ἢῖ8 νυν ῖβἢ ἰ5 [Πα ΠΟΥ πιὰ ΠΟῪ οδαβα ἴο οχίβί, δηά 
πεηοσείοσγνναγά Ἀρρϑδῦ ΠΟ πΊΟΓΕ. 

ὙΒε νεζγϑς αϊνἰβίοη οἵ ΒΗ͂, (οἸ]Ἱοτννεά ὃν ΕΝ΄., ἴῃ (818 ορεηΐηρ βεοϊΐοη οἵ με 
Ῥοεηι, ρῖνεβ ἔουγ (γίβις 8 (6 δ δ 8) δηὰ ἔουν ἀϊδβεῖς9---ὴ εχίγαογάϊπαγυ 
Ῥτορογίοη οὗ ἴδε ἔογπιεγ, ενεὴ (βου ρἢ γε ἀο ποῖ τ ΒΙ. Ὁ. ταῖς ουξ {Π6 
Ροβϑι 11 ν οὔ ἰγίβεομβ. Τῆς ἰγίβες 5 οὔ“ δ οουὰ Ὀς πιοϑὲ δα ϑι}ν γεπιονεί, δηά 
αἰβειςἢβ γεβίογεά, Όγ ἰγδηβροβίηρ 455. Βὶ.} αϑϑυπιεβ ἴῃς 1055 οὗ ἃ ἰίης δὲϊες 
4 υηἰ165 δο ν ἢ Ὁ (οπιϊ τη ρ, “ (Πδΐ αἰ δι" ἴῃ 5), δηα ἐχρϑηάβ  ἱπίο ἃ ἀϊβιϊςῃ. 
Ῥωυ. ἱγδηβϑίεγβ Ὁ τὸ ἕο ονν δ : (818 γε 5 ἃ σοοά αἰβεῖςἢ, δπά ἱχιργονες γδαῖπες 

᾿Βδη᾿ 83ρ0115 "; οὔ δ 5, {κε ΒΙ., με πιαίκεβ ἴῆγες αἰ βεῖ 8 ; δὰ οςογίδίηϊν 3. Ὁ 
νουϊὰ βίδα ννε]} 458 ἃ οοπιρίεἰε ἀϊβιϊοῖ, απὰ δ᾽. 9 Βοίτεν ὉΥ ἰδεῖ (ἤδη ἰδοϊκεα 
οὐ ἴο ; πιογεονεγ, δ" δ νουἹά ἴογπι ἃ ροοά ἀϊβιίς Ἔχοερὲ ἐπδὲ δε φαφϑς 
2ενπάτης αἱ ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οὗ [πε «δοο»αὶ ᾿ἴΐπε 18 ποῖ νεγῪ πδίυγαϊ ; οὐ {δε οἵδεν 
δδηά, ἱξ τὰ βἰπιρὶν οὐ “τπδὲ ηἰρθι " ἴῃ δ, τ Βι. Ὁ... τπς πε ἰ8 τεδυςεά 
ἴο ἔνο βίγεββεβ, ἱβουρῇ, ΕΥ̓ γεδαάϊηρ' ἸΠΠΡῚ ἔογ "ρ", ΒΙ. 8 δοϊε ἴο βδιἰϑέν δῖ 

δυβίεπι. [{ πιυϑί, πούνενεγ, 8130 ὈῈ οὐβεγνεὰ (δῖ, 88 ἰΐ βἰαιἊβ, δ᾽ 15 ονοῦ 

Ἰοηρ (ἔουγ βίγεββεϑ). Οη ἴδε ννῇῃοῖε, ἴῃ ἐγίβϑεῖς ῃ8. γεπιδία βυβρίοΐουβ, Ἔνθ 

τθουρἢ Ὧο δἰΐεπιρὶ δι᾿ Ππεγίο πιαάς ἴο γετῶονε {πεπὶ 18 θεγοπά οτγίεἰςίβαι : (86 
ΒΔ ΠΣ ΠΊΔΥ ὃς βαϊά οὗἩ ““1παὶ αἰ ρηϊ " ἴῃ δ, ἀπά 4180 οἵ “"1ο, πὶ πίρδε" ἴῃ 

1ι δ68 βοπιείίπιεβ Ῥδεη οἰδίπιεὰ οὐ ἔπε δϑβ8ἰ8 οἵ 3} (ἴογ ναγίαἰΐοηβ ἰη 6, 566 
Ῥεῖον) (παὶ {πε βρεοΐϊαὶ ουγβε οὐ ἔπε πέρλέ οὗ σοποερίίοη (619) 15. ἐννῖος 85 
Ἰοπρς 88 ἰδαῖ οἡ {πε ἀκ» οἵ Ὀἰγίμ (ὁ δ), δηὰ ἐπε γεαβϑου ἔογ (πἰβ 888 Ὀθεπ νεγῪ 
Δι βοία !γ ἐουηά, δπὰ ἀραϊηβὲ {πε βἰαπάροίηϊ οὗ ἐπε οοπίοχι, ἰῃ τῆς ἕδος 
δὲ ἴὲ ταϑ ες οἰρμὲ οὗ σοποερίίοη ψῃϊο ργορεγίν γανε 1οὉ Ὀείηρ. Τῆς 
αυαῖγαϊῃ ἐμεοῦυ οὗ ΒΙ. δηὰ Ὀυ. ἰεδ8 ἱπεπὶ ἴο οὔϑουγε {πῈ σεϑῪ γαῖῃος 
οὈνίουϑ ἀπὰ εἴεοϊξνε αειουϊδιίοη οὗ ἴπε ραβϑαρςε, βίης πεν δγὲ Ὀουπὰ ἰο 
υηϊϊς Φ (Ὀυ. Ὁ Ὁ) τ ὅ δπὰ (Όυ.) 9 ἱ 9,.Α58 ἃ τηδίϊες οἵ ἔδλοϊ, ἰω 
ἃ 5ἰηρῇς ορεηΐηρ (ἰδίοις (5) {πε τυγίϊες ἀεῆπεβ Ὡς ἄδγ δπά αἰρῆϊ ἢς δδ5 ἴῃ 
νίενν, αῃὰ ἴῃ ἃ βἰπρὶε οἱοβίπρ αἰβϑιῖς (19) ρίνεβ ἴπῈ γεαϑοῦ ἔογ ἢἰ8 ουσβες 
τμδὶ 1165 Ῥεϊννεεη δπιρ ἰῆεβ ἴῃς βίηρίε νογὰ οὔ πιαϊεαϊοϊίοη (Ἴ2..}) ἴῃ ὅ᾿. 
Ηδά δε νγίϊες γεϑ!ν δε Ὀουπά ὮΥ ἃ βγϑβίδηπι οὗ χυρλίγαίῃβ ὃς οουἱὰ 
εδϑιϊν, δῃϑὰ νγε πιυϑὲ Βεϊενε ᾿νου]ά, βανε εχρεπάδα ὃ" 19 δὴ ἰηΐο ἃ αυδίείαα, 
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8 Ῥογίϑῃ {π6 ἄδν ψιθῃογείη 1 τνᾶβ θοσῃ 

Απά ἰδ πῖρθξ νοῦ σαὶ, Α πιῇ 15 οοῃοοϊνοά 1 

4. Α4πώ ἐλο πέρὰξ τολίολ φταἱα] ΤὨς ηἰρῆε 5 ρεγβοηιῆβά, δπὰ 

80 8δδ᾽6 ἴο Ὀεασ υυἱΐπεββ ἴο ψῃαΐῖ μαά παρρεπεά ἰη ἰξ : ἔμπα Ῥοεῖ 

ὄνϑῃ, ἱξ 33. Ὀε τἰρμῖ, ὁπάονβ ἃ ψ ἢ τπ6 ἔδουν οὐὗἨ Κηονίηρ 
νι αΐ πὸ Ὠυπιδη Ὀεΐηρ οουἹά πον, [Π6 56χ οὗ {πε οὔ"]ά δὲ [π6 

πιοπιεηΐ οὗ οοποερίϊοη.-- »εαρ ἐς σοποσέυεα} τ Βεἢ οἱ] ἃ πιδῖϑ 
(5ες ρδ1]. π.}---τείογγίηρ ἰο 1οὐ᾽5 δέγέλ. 1 τη18 τεδάϊηρ' 15 
οοτγγασί, {πΠ6 ροεῖ Ψ}}} ἢγδὲ τιδὲ δὺ 'ἱπ 115 Ὀγοδάδθγ δηά πιοσγα 
Βθηογαὶ βεῆβα, δηά ἴμθη ἴῃ ἴπ6 ρᾶγδὶεὶ οἷδιιβα βρεοῖν πα 
Ραγίϊουϊας ραγί οὗ ἴδε ὁ" ἀδγ" πιεαπέ Ὁγ ιἴπι, νὶΖ. ἴῃς ἢγβδὲ μια] 

οἵ τε νυχθήμερον.---Τῆυ5, ψΠούεα5 δοοογάϊηρ᾽ ἴο 38 6 πἰρῃὲ 
οὔ σοποβρεϊοῃ 85 τ). 61} 5 188, ἀδὺ οὗἉ Ὀίγι ῃ 15. οιιγβεά, δοοογάϊπρ' 

ο (ἀ τῆ6 ἀδν οὗ δίγιἢ ἰβ {π6 5016 οὔεσὲ οὗ ῃ6 πιαϊβαϊοιϊίοη. 
“ὝΒεβθ οδ]εοϊίΐοηβ παν Ὀβεη υγροά δραίηβὲ 383 (Βα. Ὁ υ.): 
(1) ἴῃ 1 ον 7ο᾽5 δἰγεμαν 15 πιθητποποα 85 μανίπρ' Ὀεεη ουγοεά 

ΌΥ Πίαι; (2) ἰῃ ἴπ6 βϑαμοὶ ἰξ 15 οὐἱύ {5 ἄδν ἐπαὶ πα οὐγβαβ 
(ποῖῖοα ββρβοίδιν 10. ΠΡ); (4) δε 15. ὑπ! κοῖν ἴο μανα βροΐίκθη οὗ 
πε βδπιθ πῖρθς 85 Ὀοϊῃ {πὲ {ἰπ|6 οὗ οοποερίίοη δπά (6: 1) 6 
εἶπια οὗ Ὀϊγίῃ ; (4) Ἴ2) 15 ἃ ροβί. τνογά ἔογ υἱὲρ σαπίξωδ. Τοῦ τνᾶβ 
πεϊῖμογ θούα πού οοποεῖνθα 85 ἃ Ἴ2); (5) [6γ. (2015. 18) ουγϑοβ 
ΟὨΪΥ (δα ΑΥ̓͂ οὗὨ δ ͵5 Ὀἰγίη, ἀπά 1565 186 ἴδγηι 5), γαζο (1). Οἡ 
πα οἶποσ δαπά, (1) 1 ἴῃ δὴ οαβ86 ἀοεβ ποῖ βιιπιπιαγζα ἴῃ 6 ννῆοῖα 

οὗ. : ΜΞ |ῖ ἄοες ποῖ ϑιυιπιηηαγζα 86 ψννῃοΐθ, ἱξΈ ποεά ποῖ πιεηίίοη 

πῖοζα ἤδη ἴπε τι ἀπά πιοβὲ ργοπιίπθηϊ ρατί οὗἉ 1ἴ ; (2) δηά (3) 
1 15 φυΐϊξε ροβϑίθ]ε {παὶ 619 γείεσγ ἴο ἴπ6 πίρῷι οὗ σοποεορίίοη ; 
δηά ἐνϑη ΓΟ ἀο ποῖ, 4 ρίαπος (80) αὲ {πὸ {{π|6 οὗ σοποβρίίοη 
5 νΟΙΥ παίαγα! δηά δείηρ ἱπ [ο᾽5 ροβι(ἰοη; (4) οὉ ἰ5 
βρεδκίηρ 85 ἃ ροδῖ, ποῖ 85 ἃ ρῃγϑβιοϊορβῖ ; δηᾶ ἢδ πιδὺ τνε]]} υ56 

δα ἰαγηὶ πᾶπ (ορ. ἄνθρωπος, ]οίη 1651), “Ἰοοϊκίπρ' δὲ νϑδὶ μα 
Θββθητα!ν 15, ποῖ δἱ {πὸ βίαρε οἵ ἀδνεϊορπιεπὶ ἣθ μδ5 γεδοῃεά᾽ 
(Ρε.). Ενεη, ποννανθγ, ἵπουρῃ 2) Ὅ6 511} ἀεξεπιεά ἱπαρ- 
Ῥτορτίαϊθ, 5] πιῖρμὲ Ὀ6 δοοερίεα νιϊβουΐ ΠὴΠ; (5) τνυβαΐδνογ 
Ῥε πὰ οτἱρί παῖ, [6 ἴαγπ5 υϑεὰ ΌΥ [6γ. ἀο ποῖ ἀδοίάες ἴῆοξβ 
τνῃῖοἢ πᾶν μάνα Ὀδοη 564 δγΥ ἴον. Οη ἴπε ψδοῖθ, ἐμποιρὴ (Κα 

τΔΥ δα τίρμι, 38 ἰβ ποῖ πϑοθόβαγν νγοηρ." [Ιη δάἀαϊτίοη ἴο {πῸ 

οοηπϑίἀετγαίίοηβ ἰπυ5 οαγοί γ Ὀαϊαποθά ὉῪ Ὦτγ. ἔβεγθ ἰβ γεῖ 
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4 Τμαῖ ἀΔΥ.---ἰεῖ ἰὶ θ6 ἀδγίκηεβ8 ] 
1,μεξὲ οί ἀοά ἱπαυΐτε δίϊογ ἴξ ἔγοπι δδονοῖ 

Νοείϊξπες 1ες ἴῃ 6 ΠΡ σης ἀροη 1{| 

δΊ,οἱ ἀδγίζηβϑβ δηά ὈΪδοῖς ρίοοηι οἷδίπι ἴε ἴ 
1,μεἴ ἃ οἰουά ἀνν6}} ἀροη 11 

[μὲ δ ὈΪδοίκηε5565 οὗ 8 ἄδγ τογγν 1} 

δηοίπογ ἰπδὲ τνεῖρ 5 μοανην ἴῃ ἕδνουγ οὗ (τ: [ο00᾽5 χιατγτεῖ 15 

ποῖ τ δῖ5 οοποοριίου, Ὀυϊ τ ῖ ἢ δ5. Ὀἰγίδ, τ τ τῆς ἔδοϊ {παξ 

ἔς μαά ἰϑβυσά ἔγοπι ἔμ6 ἡγοπὴῦ [ἰνίηρ ἱπίο ἴδε νοῦ τἱἘ8 115 116 

οὔ ἐγουδῖς δπὰ ραΐη; ἴο αν Ὀδδη οοποεῖνοά, γεῖ ποῖ ἰο ανα 

Ῥδθη Ῥοτῃ, ἰ5 ἱπάεβα οπα οὔ {π6 ἔννο αἰτογηδίϊνο ζαϊ65---ἢς 5ἰοποα 

οὗ τπ6 τνοπῦ οἵ ἐπα 5ἰἴδηοα οὗ 586ο]1---[ἢδὶ δα ἀδβίγας; ἴ ἢϊ5 

πιοίμοσ δα πικἰβοδιγίθα, οὐ ἢ παά Ὀδϑῃ 51{1-θογ, 411 τνουϊά 

5111, ὄνθῶ ἴῃ ϑρίϊα οὗ δῖ5 οοποερίίοῃ, να Ὀδαη νυν 611 τ ἢ πὶ 
(1612; σρ. τοῖϑ' 19), 

4-5. 1 [18 ἴοο πιυσῇ ἔογ Ϊοῦ ἴο ὄἜχρεοὶ δὶβ Ὀϊγι πάδυ ἴο Ὀ6 

Ὀϊοϊιεἃ ουὲ οὗ ἔπε γϑᾶς (δ), πιᾶν ἴ αἱ ἰεαβί, ψβθη ἰξ σοπιεβ 

τουηά, Ὀ6 ἃ ἀδγ οὗἉ ὈΪδοίκηε55, υποαγοά ἔοσ ὈὉγ ἀοά, υητοδοῖοα Ὁ 

Ηἰ5 Πρδῖ, αδτιρμίεά Ὀγ ἀρρα]ἕηρ᾽, ργεϊεγηδίυγαὶ ορβουγαίξίοης 
4. Τλαέ ἀα»] “" ἃ ἐλαέ πεέρλέ,---ὸ ουδὲ ἃ ραγαρῆγαβα ἄπ ἴο 

“ἄδγ᾽ Ὀδεΐηρ᾽ υηδεγβίοοα ἴο ταΐδγ ἴο ἴπαΐ ρατγί οὗ {πε ἀδὺ ψϊοἢ 
ἰξ πιυβὲ πάνθ τεξετγαὰ ἴο, 1 ὅδ ψογα ὑπάετγϑίοοά, δ5 ΟὉ ἀπάοτ- 

βἰοοά 1, οὗ [οδ᾽5 δέγέλ᾽" (Ὁ τ.).---ξζοί ποέ Οοα ἐμφωΐγε χε» ἐ 
νἷΖ. ἴο ρἶνα ἴἴ 115 ΠΡ θη 18 {ἰπ|6ὸ οοπλαβ; ἰδεῖ Ηἱπὶ Ὀ6 ἴη- 

αἀἰδεγαπε ἰο ἰΐ, δπὰ ἰεαᾶνα ἴξ ἃ ἄδυ οὗ ἀδυίκῃββϑ.--- γε λον 1οέ, 

εἴς.] 85 ἃ οοπβεαιθηοα οὗ σοά᾽5 ποῖ σαγίπρ' ἔογ ἴ{. 
5. Βίαοξ ρίοον"] ΓΌΝΥ, ἴμ6 βιγοηρεβὲ ψογὰά ψῃϊοῦ Ηθδ. 

ΡοΟββθββεβ ἴο δχρίεβδβ 6 ἰάβα οἵ δαγζηϑςς. [1{ [86 γεηάδγίηρ' 
«λαώοτο 97) ἀδαΐλ (50 38) ἰ5 οογγεσέ, ἔπ6 πιδαηΐηρ' νν1}1 θ6 ἀδγίζηεβϑβ 
85 ἱπίβηβα 85 ἔπαϊὶ οἵ ἴδε δροάβ οὗ ἀεαίϊ, 586οὶ (665. Ζᾷάες. 
“ ἐρμσόγεε Ογοΐ, ἴ.6. ἐσγισδγεδ εἰδρεσέςοίρεσδ"; οἵ. τοῦῖ!- 352. 4517): 1, 
δΒοννανοζ, ἰξ 15 ἴο Ὀ6 τεραγάεά, νυ ἱτἢ πιοβὶ πιοάδγῃβ, ποΐ 845 ἃ οοπι- 

Ρουπά, Ὀμχΐ 45 δη ἱηδερεπάεδηϊ νογά (566 ρδ]]. π.}, 1 πιιϑὲ 6 
τοηάοσγοα ὃν βοπια οἴμδγ Ἴχργαϑϑίοη ἀδηοίίηρ' ἱπίθπβϑε ἀδγίκηθββ 
(ΕΝπι. δ ἀανγξνι6:).-- ΟἹαίηι ἐἢ ΤΏ ννογά (0.2) πιδᾶπβ ρτορεσῖν 
ἴο οἰαΐ»ι ε7εοίένοῖν Ῥτορεγῖν ἴδε ροββεββίοῃ οὗ μοῦ ἢδ5 ἰαρβεὰ 

(2.6. ἴο γοάσσρε 11); 6 τρμς, οὐ ἀπίγ, οὗ ἀοίπρ' τπ|5 ἀδνοῖνεά 
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6 Τμδῖ ηἰρδι---ἰεῖ τ ϊοῖς ἀατίκηεββ ἴαα [Ὁ] 
1εἴ 1 ποῖ γεὐοῖοα ἀπιοηρ {πε ἀδγϑ οὗ [ἢε γεαγΐ 

[πο {π6 πυροῦ οὗ ἴπ6 πιοηῖ]15 [δὲ ᾿ξ ποῖ σοπια ἴ 

ΤΊ,ο, ἴδαὶ πίρμι---ἰδῖ ἴὲ 6 ϑδἴδγι]ε 1 
1,εἴ πο ͵ογβι! νοΐοε οοπια μετείη 1 

81 εἰ {Ππ6πὶ οὐγδα ἰἃ {παι θδη {πα ἀδΥ] 
νῇο δζα γεδάγ ἴο γτοιιδὲ ἂρ [μενίαπδη. 

ΟΟΠΙΠΊΟΠΪΥ ἀροῦ ἰδ οὐπαι᾿β πδᾶγεβί γαϊδίίοη (186 δᾶ; 566 
αοει ἴα 58ὲ.)}; ἤεποα ἴπ6 ἰάδβ 15, ἃ5 βοοῦ ἃ5 ἴδε ἀἄδυ ἄρρεᾶγβ, 

1εὲ ἀατγίκμεββ, 85 115 πεαγαβὲ γεϊδίίοη, δἰ οὔος δϑϑεγῖ ἰΐ γβ5, 

δηά ἰδἴκα ροΞξβεβϑίοη οὗ 11.---.Ζ δ δέασζησεοσες 97) 44»} «εἴ ἰτ ποῖ 

ΠΛΕΓΕΙΥ δε ἴδίκεη ροββϑαβϑίοῃ οὗ Ὁ ογάϊπαγυ ἀδυίζηβϑϑβ: 1εῖ [Π6 

ΔΡρδ]Πηρ ἀπά ἀρηπογπιαὶ οὐβουγαίίοηβ, ργοάυσεά ὈΥ 6ο]ρ565, 

τογηδάοσβ, βδαπάβίογπιβ, δἴο., βυοῃ 45 αἵε δρί ἴο ἀδγκεη [ἢ ἀδγ, 

πλᾶκα ἃ ἃ ἀδγ ποῖ οὗ ἀδγίκηββϑβ οηΐγ, διιξ οὐ ἰεγσῦοσ. Οἱ, τπ8 

ἀεβογιρείοηβ οὗ με “" ἀδγ" οὗ Υδινεῆ, Ζερᾷ. 116, ]οεἱ 22 αἱ. 

6. Τλαὲ πἰρλέ] ΒΙ. Πα. οπιῖξ (566 αρονε οὐ 5.1. Ηοπίξ. 
ἐλαέ 4αν.---Τακ 9} νὶτ τμ6 ἱπιρ!οαιίοη οὗ ἐαζο στοὰν (αη. 529), 
80 ἴπαὶ 1ἴ σδπ πο πῖογε ἰδῖζα [15 ρίϑδοα ἴῃ ἴπ6 γϑασ. «δσίδθ ὁπ 

(ΕνΝν.) ἄοεβ ποὲ αυἱΐὸ εχργοϑβ {π6 τρῃι προ ---  Καγοίοσ 
α»πο»9} ἰεῖ ἴξ βανε πὸ ραγί ἰπ ἐπε Ὀαπᾶ οὗ ᾶρρυ ἀδγβ8 δαί 

τλλα ὑρ {πα γοατ. ζζ, νοοβ]Ζίηρ αἰ εγθηεγ, 885 ὅδ τρρ σα ἐο 
(5ο ΑΝ. ΗἸἱ. Με. Βυ. θυ. 5651.): τῃϊς 156 βυρροτγίεα Ὺ {πε ρᾶγ- 
4116]15πΔ οὗἩ [π6 πεχί οἶδιβο; θὰϊ {π6 τπουρῆϊ 15 πιογα ργοβαῖς 

(Ότ. ; 50 ὈΪ. Ρε.). 
γ. “ὙΨΜΝΏΠΕ οἴμασ αἱρηῖβ τίηρ ἢ Ὀἰγίμπάδν ρ᾽δάπαβϑ, ἰοεΐ τὲ 

δῖ Ῥάγγοη" (Π 4.) ; ἰδὲ ποῖ ἴθ ὄἼναγ Ὀ6 μδαγά ἰπ 1 {Π6 Ἰογέιϊ “ 
βουπά οὗ οὔα δηπουποίηρ᾽ ἴο πε δῖον ἴπῸὸ ροοά πεννβ οὗ {86 

Ῥίγἢ οὗ ἃ δοῃ δηὰ ρ᾽δάἀεηίηρ' ἢῖ5 Ὠεαγί {πογεῦγ ; ορ. [6τ. 2ο]δ 

(ΟδᾺ δηά ἹΠΠῸΨΦ πον).--- δ ον 16] νοῦ), σέοταν, βῖοπθεθασγθ, ὑῃ- 
Ῥτιοάδυσεινα 45 186 τοοῖς (Αγαῦ. λαλρειαῖ, ἃ γτοοῖ, οὐ ὑιᾶδς 97 τοοξ) 
155 χο᾽, 15. 401. Νοῖ {πΠ6 υϑυ4] Η6Ό. ννογά ἔογ θδγγεη (ΣΡ .). 

8. Τλαέ δαη ἔλε ἀα»] ἐπϑοβδηΐεγβ οὔ πηδριοίδῃβ γεριίθα ἴὸ 

δᾶνε ἴθ ροννεσ ἴο πιαῖίκα ἀδύβ ὑη]αοῖκυ,---οἰἴθγ ἴῃ ρθηεγαῖ, ογ, 

ἴπ ρατγιίουϊαγ (ορ. ἢ), ΌῪ ργοάμοϊπρ᾽ δοἰρβαβ, [86 ἄδὺ οὐ ψβϊοῖ 

ΔΠ εοἰΐρβε οσουγγεά Ὀεΐηρ σοηδίἀεγοα ἰηδιυβρίοίοιι.---- 70 γυμ56 

- Σευΐαέλαη]) ἐ.6. τὰς ἀταροη νοῦ, δοοογάϊηρ' ἴο δηοίθηϊ ἰάδαϑ, 

3 
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91,6εἰ πὸ 5ίαγβ οὗ [18 (πιογηΐηρ-) ἐν Πρῆς 6 ἀδτίκ 1 
Ἴμοι ἰξ τνναῖϊς ἔογ ἰρθς, Ὀὰϊ μάνα ποηα] 

Ναείεμογ ες ἰξ ἰοοῖς ἀροῦ ἴδ ἐγο 5 οὗ {86 ἄαννῃ 

ν85 βρροβοά--ἃηά ἴῃ πιδην ρμᾶγίβ οὗ {π6 τνογ]ὰ 15 βυρροβεὰ 

5111} (866, 6.9.» Ε. Β. Τυΐοτ, Ῥγερείέυς Οὐέμγε,δ 1. 428 8..)--- τ ἤδη 
8 δοΙῖρϑβε οοουγεεά, εἰἴπαγ ἰο βύναιονν ἃρ 6 δι, οἵ πιοοῃ, οὕ 

ἴο βυτγγουηά ἰξ ἰπ 115 οο115; δὴ αδἰϊυξίοη ἕο {πὶ5 ἰάθα 15 ἀεϊεοϊεά 

ὉΥ 8οπιθ ἰπ 26,8, [νίαίμαη (1.0), ργορδγίυ βοπιδιίπρ' 
«ογεαϊλοα οὐ οοἱϑα (ςρ. πο, ἃ ολαῤῥοί, Ῥτ. τ 49), ἀπά ἀδηοίϊπρ᾽ 

Δρρδσγεπεν {πε ογοοοῦϊ]ε ἴῃ 4115: (4ο᾽55.),. ὙὍὙΠ ογοσοῦ!ϊθ, ἃ Ξυπιροί 
οὗ Εργρί ἰῇ 5. 7414, ἀπά ἃ βοδ-ποηβίοσ ἴῃ 5. 1οφ4 δ, 15. δῖα 
8ΔΠ ἱπλαρΊΠΔΥΥ βογραης- "κα πιοηβίογ, ταργεβεηίθα 85 βεϊγγεά ὑρ 

ἴο ργοάμποε {μ6 δοἰρβε Όγ πε ἱποαπίδεοηβ οὗ πε ρῥγοίεβδϑίομαδὶ 

ουγβοσθ. ὍΤμα εἰπηΐὶς ρᾶγ811615 ἀο ποῖ, πβονανογ, ἔασγηϊϑἢ 5 τα 

ἰμβίαποαβ οὗ διίβπιρίβ ἴο πιαῖζε {πε εοἰἱρβθ- πιοηβίαγ βυναῖϊον (πα 

βη δηά 50 ριοάυσβ δορ865, Ῥαξΐ οὐἱυ οὗ αἰίεπιρίβ ἴο πιαῖα ἴΐ 

ἄϊθροτρε οἵ ἰδὲ ρὸ οὗἉ δ6 βιιῃ, ἀπά 50 ργενεπέ οὔ δῃά βοἰἵρβεϑβ. 

θυ. εχρίδίηβ ἀἰβογαπεῖγ: ἂἃ5 ἰμ ὅν Β' ἃ ἣβ 5665 ποῖ ογάϊῃαγυ 
ἀαγίκηεββ, ας [86 ἀδείκηβϑβ οὗ οἤδοβ (απ. 15), πίοι, τγἰϑίηρ υρ 
ουξ οὗ ἐπα ἄδθερ, {|κὸ ἃ βεαὺν οἱουά (δ᾽), ταν, [00 Βοραϑβ, 
ονεγνεῖπι πἷἰ5 Ὀἰγίπάαγ; 580 δῦ ἴῃ [,ενίδίμδη ἢ 5665 ἴπα 

οἰδος- ἀγαρόοη (Τί πιαι) ννῇο, 85 ἃ ρεγϑοηϊβοδίίοη οὗ {π6 ροννοῦβ 
ορροβεά ἰο ᾿ἱρμέ, πγεαΐεπϑ ἴπῸ τνοτά οὗ ροάβ δπὰ πιο ψἱτἢ 
ἀεεϑίγυςτϊίοη. ΨΝΏΘη {πὸ Θπομδηΐοεσβ ἀϊβίυγο (Π15 τηοηβίοσ, τ 6 

τολιε τοαδλολει---ἰλα οἤδος ψ μοῦ 16γ. 4238. 5οὸ ἤποῖν ἀσβογθ65--- 

ταγοδίθηβ ἴο Ὀγεαῖς ἔογί ἢ δηά εηρπρ ἴπ6 ἀἄδῪ οὐ νος [ἢ15 

ταῖκεβ ρἷαοβ Α πιγιμοϊορίοαὶ δ] ϑίοη οὐ {π|5 [πὰ τῖρδὶ 
τοδα γ οσουγ ἴῃ [οὉ (ορ. 712 οἱδ 2613. 18) θὰ ἰξ τᾶν 6 ἀουδίεά 
νυ Βεῖμοῦ {π|5 Ἔχρδηδίίοη ἄοας ποῖ ρυΐ πιογὰ ἱπίο [0᾽5 ννογάβ 

πῃ ΠΟῪ παίυγα! ὄχρύθβθθ. σι. (ϑολόλβ ἡ. Ολαος, Ὁ. 59), 

σμο. (70, 1897, Ρ- 975; ΕΤ7Τ χ. (1809) 280) Β6. νουϊά τοδά: 

«παῖ ἰΔγῪ ἃ 5061} προ [6 σα " (ὮΝ ἔογ Ὧν»); Ῥαΐζ τ]5 Ἰηϊγοάποες 
8η ἰάδδ ἔογεῖρῃ ἴο μα οοηΐοχί. 

᾿ 9. [με 115 πιογπίηρ᾽ 5ίαγϑ, δηυβ δηὰ Μαογοῦγυ, [6 Βαυρὶηρεγς 
οὗ ἄδυ, πονϑὺ ἀρρεαγ! [,εὲ ἰδ ταπιδίη δη θη 655 πἰρης τναϊτηρ᾽ 

ἴογ ἃ ἄδννῃ ἴπαΐ πονοῦ Ὀγεακβ. Τἤα ἰάεα ἰ5 ΔΠΠΥ ἐχργεββαά ἴῃ 

5 αηὰ ὃ, ἴπ6 5ιγίοϊοτ ραγβί!ῖβ, δηὰ ἢ πᾶν 6 ουξ οὗ ρίδοε (8εα 
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10 Βοϑοδιιβα ἴξ βδῃυξ ποῖ ὰρ ἴπε ἀοοτγὸ οὗἔἉἁ ΠῚΥ (πτοία τ᾽ 5) νοι, 
Νοτγ Πίά ἔγανϑὶ] ἔγοπι τὴν αΥ65 1 

δθονε).--- ΖτοΣϊἐρἠ] ποολοῤῆ ἀδηοῖες ἐπα δυδνεέρρ' ἔαρ ας ἴῃ 
245, ῬΓ. ηϑ «αἱ., δηά (Π6 "πορηΐρηρ ὑνν Πρ, δ5 ἤδγα, ἴῃ 75, 

Ρ5. τ19}5.----ναῖξ ,ο»] ἘΝΨΝ. πᾶνε {π6 δχργεββίναε γαηάδθγηρ' 
ἰοοῖ Ὁ» (Ξο εἴβεννῇεγα, 6.9.» 15. 501, [6Ὁ 1416); θαΐ {π6 ἤρατε ἰ5 

ποῖ ἰη {π6 ΗερΡ., ΠΡ πιεδηΐϊηρ' βἰ πιρὶν 20 τοαίΐΐ.--- 7176 φνεοίϊάς οὐ 

2λ6 ατυπ)] ἃ Ὀεδυια! ἤρατε τερεδῖθά, οἵ ἱπιϊϊαϊαά, ἴα 4110(9 ; 

1πὸ ἢγϑβί ογίπιβοη βίγεακβ οὗ ᾿ἰρῃς μοῦ πεγαϊά ἐπα τἰβίπρ' βυῃ ; 

οΡ. ϑορῇ. 4{π|. 103, χρυσέας ἁμέρας βλέφαρον. 
10. ϑληΖ πο μῤ, εἴς.] {Π|κε δἰ πη]γ θα ποῖ ἸΔεπεῖοαὶ ρἤγαβαβ 

ἴῃ 6η. τοῦ (ΠἼΡῸ "Σ}}), 2018 (ὈΤῚ ἽΨ2 Ἵν»), 1 8. χδ (Ἴ 0), ὃ 
(Ὃ 2 5), [6 ρῆγαβθ 02 ΠῚ Ὥ, 20 τἀμέ ἐλ6 ἄρονς ὁ ἐλθ 
“οογὖ, ταοὶρ᾿ ἢ Πογα τοΐεγ ἴο ργανθηζίοη οὗ οοποερίίοη, ἃ5 ὉΠΠῚ ΠΠΒ, 

2ο οῤόη ἐλθ τοογεῦ, πα ἀπ. 2951 3053 πιδδηβ ἴο γεηδδγ οοποθρίίοῃ 
Ῥοβϑβϑίθίθ; ἴῃ {Π15 οἂβα {π6 βυδ). ουά 6 {π6 πῖρῃξ οἡ ψῃϊοῆ 
]100 ναβ οοποεϊνεά. Βυΐ {μ6 ρῆτγαβε ψουά οὈνϊουβν 6 

δαυδιγ βυϊίδῦϊε ἴο ἴΠς οἰοβίηρ οὗ ἴπ6 ψοσὰρ δρδϊηβί [6 Ἔρτεββ 

οὗ 1π6 επιργγο; ἰπ τπἰ5 οᾶ56 ἴῃ6 ἀδγ (οτ πὶρ) οὗ 70᾽5 δίγιῃ 

(ορ. ἢ) ἰ5 186 βυδήεοξ, αἀηὰ {π6 ροδῖ ἰ5 ρ᾽νίπρ' ἃ βρβοῖδὶ ἴαγη ἴο 

δὴ ἰάθα πὶ οσοιγβ εἰβεννῆεγα (15. 478 6635). [1 οδῃ βοδγοοῖυ 

Ὅ6 πιοῦα ἔπη δὴ δοοίἀθηΐ παῖ ἴῃς οἱοβίηρ' οὗ ἄἀοοῦβ, ψῇθῃ 

ταθηϊοποά ἴῃ {πε ΟἿ, ΡἜπεγαῖν πά5 ἰῃ νίενν (Π6 ργονεητϊτίοη οὗ 

ἰῶρτεββ (6.5. αη. 1919, Νεῇ. 610, 15. 451) ἀπά γαγεῖὶν ἴΠ6 ργα- 
νεπίϊοη οὗ Ἔρτεβϑβ (ἢ 385).----ἷἷν (»ποΙλογ᾽ 5) τοογδ] ἩΘὉ. γι» τοονηδ, 

Ζ.6. ἰῇ6. ψοπὶρ ποῖ Ὀᾶγα πὲ: 50, [που ρὴ οἱπεῦ νίεννβ ἢᾶνα 

Ῥδαη ἰαίκθη, 191.--Ζγαυαίῇ Ηςρ. δον, ργορδγὶγ Ζαδοιιγ (ΟοΆ. 
18 210 εἷς. ; ῥ8. 900), ἐοΐΐ (ορ. ἔπε νὉ. 58. 1271}; βεπος ἢρ. 
ἐγραυαὶ (ΕΝΨ. ἀϑυδιγ ἐγομδΙο), ῬΘ. τοῖῤ 2:18 οἵο., 15. 53}} (ορ. 
186 84}. Ὀεΐονν, ν.39): ψ Πεη ρτγεραγαά ὃγ {πε νυἱοϊκεά ἔογ οἴποιϑβ, 

ΦῬΘΏΘΓΑΙΥ τοηδεγεά ἱπ ΕΥΝΝ. ἔοτ ἀϊβιϊποΐηθβϑβ γπζρολίο (1585, 
Ῥ5. γιρ' ΥἹ (14.106) γο7. 16 οἴο. ). 

11-26. Το (πε συγδε βιιοοεεάς ἔπε αυσβιϊοηΐηρ ἀηα σοπι. 

Ρἱαῖπί, ἰῃ ἵνο ὑἀπϑαῦδὶ ρδγαργαρῃβ, δδοὺ Ὀεριηηΐηρ ψ ἢ 

“. νυνῃεγείογθ "---11-19 (ηἴπα ἀϊβεϊ 5) απὰ 39:36 (ξανθὴ ἀϊβιϊ 5). 

ΤΠε οὐγβ γανεδῖβ 95 ἄδερ δπά ραϑβϑίοηδίε ᾿υάρτηεηΐϊ οὗ τῆς 

ἔδοῖβ οἵ μἷβ 1ΠΠ: ἰξ 15 ἔγανδὶῖ, ἔγανδι! 5οὸ Ὀἰτίογ [μδὶ ἐπ6 ἀδγ ἐμαὶ 
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Ἢ ΚΝ αἱά 1 ποὶ ἀϊε ἔγοπι (6 ψοπΡ, 
Οοπιῖδ ἔοσι ἔγοπι {μ6 Ὀ6Πγ, δηά οχρῖγ ὃ 

Ἰ ὙνῊν αἀἱά [86 ἵκηδεβ γϑοεῖνε π|6 ὃ 

Οἵ ψῆγ [πε Ὀτεδβίβ, δαὶ 1 βῃου!ά βυιοῖς ὃ 
15 Ἐὸγ {π6η ββουϊά 1 ἢάανε [απ ἄοννῃ δηά Ῥεβϑη αυΐοξ; 

1 5βουϊά δανα βίερξ ; 1δὴ ψοσγα 1 δί γεβῖ: 

ξαϊ]εά ἴο ργανϑηΐ (15 Ἔχ βίδηοε ἄδβδογνεβ [Π βαναγοβί πιαϊδαϊοϊίοη. 

Βαϊ πιαϊεαϊοιϊίΐοη ἄοε58 ἠοῖ αἰΐον ἴῃς ἕδοϊ ; [0Ὁ ἰ5 αἷϊνε, δηά [0}᾽5 

[1 15 ἰγανα!. ΏΥΡ [ἢ μα γγχᾶ8 ποῖ ἴο ρεγίϑῃ ἴῃ [6 ψοπρ 

(16), Ῥθαῖ ἴο οοπα ουἱ [του ρἢ 5 ἄοοτβ ἱπίο {86 νου] οὗἉ [Ἰξε, 

γοῖ ψὮγ, ἀνθ 80, ἀἰά δα ποῖ ἀΐε δ οποα, Ὀεΐίογε δα οουϊά 

Ὀεοοσια οοηϑοίουβ οὗ ἴδ γᾶν! οὗ 6 ΨΥ (115) τμ6 ὈϊτοΣ 
πιοοΐκογυ, 85 ἰἴ 566 15 πουν, οὗ δὶβ ραγθηΐβ᾽ τνϑίσοπια ἴο πὶ δπά 

οὔτε ἔογ διἰ5 ἱπέδηϊ ἢ) ὙΠδῖ οᾶγὰ δὰ γορῦεά δἷπι οὗ [πε στεδὲ 
Ρεῖζο (112) οὗ ἀεαίῃ, δηὰ μδά ἔογοεὰ οὐ δἰπὶ πιίβογυ (39. 35) ἴω 
Ρίδος οὗ ἴδ: 531:11π685 δῃᾶ ρεδος οὗ ἀδδίῃ (15.139), Τοῦ ἀϊβγεραγάϑ 
Βζα (5εε ἱπίγοάδυοίοτν ποίδ ἴο ἴδ οἴ.) ποῖ οἠἱυ ἴδε Ἰοηρ' γεᾶγβ 

οΟΥὗἩἨ Βαρρίπεϑβ [δαὲ ἢ6 μαά ργονϊοιιϑίυ δηὐογεά, Ὀυϊ αἷϑο {δα 

ἀγθαγίθν ἀϑρεοῖβ οὗ 58εοῖ, βίο οἰβεννογα μα οουϊά νἱν! αν 
Ρογίγαγυ. Αἱ ργεβθηΐ [ὶβ πιϊηά 15 ἢ]ΠΠ6 ἃ ἢ ἴπ6 ἰδουρθι οὗ 

1:8 8ἃ5 ἔγανδίῖ, δηὰ ἀββδίἢ 85 γαβί, 
Ι1. Ὁ. πιᾶγ δ τρμβὲ ἴῃ ρἱδοίηρ 16 ἱπηπιεάϊαιοῖν δέϊοσ 11 (568 

ΡΒ. η.). ὙΤῆο ἵνο νϑῦβθβ ννουἹά μεθ γοδά τορεῖμοι [δι : 

ΨΝῺΥ ἀϊὰ 1 ποὲ ἀϊο ἔτοπι ἴῃ ννοσπιΡ, 
οι ἔοσί ἔγτοπι 6 Ὀ6Πγ, δηά ὀχρίῖτγο ὃ 

Οἵ (8 γ} νν88 1 ποῖ {π|͵π ἃ μίδάεῃ ἀπεϊπιοῖγ Ὀἰγίῃ, 
Α5 ἱπέδηϊβ τ Ὡοἢ πανοῦ σαν ἴδ ΠΡ ἢ 

ρονε ἐλε τοοριὮ] ἐ.6. ἱπχπιεάϊαιοῖν αἴοσ δἰγιῃ. (τ “ἴῃ πὸ 
ΜΟΙ " ἰ5 ηοΐ ἴο 6 ρτεξεγγθά. 

12. 7.6 ἄπμεε5) οοπιτηοηυ ἐχρίαϊηθά οὗ (6 ἴζῆβεβ οὗ 86 
ξαϊμου, οὐ νοῦ ἴπ6 πον ογῃ οὗ νν»5 ἰαἱἃ 85 ἃ πιαγῖς οὗ 

δοοερίδηοςε δπά ἰδρτεἰπιδίίοη ; ορ. απ. 5033.--- Αἰ δοσέσε π|6} Ῥτορ. 
οορθ ἐπ γομέ οΥΓ ριδ, σοΏ6 ἴο τ:662 ᾽56---Ἱ Ὦ δοπια βαγνΐοα οὗ 

κἰμάπαε88 (6.9. Ὠϊ. 246, τ ἐοοά). 
14-15. Ης νουἱά, πιογϑονεῖ, ἱπβίεδά οὗ Ὀεδίηρ' δὴ οιυϊοδϑβῖ, 

᾿γίηρ' 'π βϑᾳυδίοτ, δῃά δὴ οδ]εοὶ οὗ οοπίεπιρι ἴο 411} (19125: χο"- "4, 
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1 Ὑν ΤΠ Κρ δηά οουη86]10Γ5 οὗ (6 εαγίῃ, 
ννῆο Ρυε Γρυγγαπιὰ5 1 (9) ἔογ ἐμεπιβεῖνεβ ; 

16 Οὐ Ὑἱ ρεΐποεβ (μαΐ μά ρμοϊά, 

ὟνΒο Π]Π1ε« {πεῖὶτ ἤουδο5 τυ 5ινοῦ: 
16 Οἵτ ἃ9 δὴ δίδάδθη υηξίπιεῖν Ὀἰγιἢ 1 ἢδά ποῖ Ὀδδ; 

Α5 ἰηΐδηϊβ  ὨΙοἢ πενεῦ βανν Πρ. 

Τότ {Π6 τυϊοίκοα οοά56 (ἐμ6ἰγ) ταρίηρ ; 
Αηά {πετὰ ἴπῸ εᾶγυ Ὀὲ δ γεϑί. 

πᾶνα δὶ ἰεαϑὲ Ὀδδθη ἴῃ ἴ86 ὀοπΊρϑην οὗ [8 ννεδ ΠΥ δηά 1Ππ5ιγίοι5 

ἀεαά.---Οομρεοῖίονς οὐ λα θα» ,λ] τ111.--- Ῥνγανεΐα:) ΜΤ. Βα5, “"πτῆο 
ὈυΠῈ ὡρ τναϑῖα ρίασας ἔογ ἐπαπιβοῖνεβ᾿"" (50 Σ᾽, 1.6. ῆο γό- 11 
τυϊποά οἰτ[ε8 οὐ μβαδιδιοηβ (50 15. 58}2 615 α].), {παΐ 86} πιϊρῇῃςϊ 
ἰηπμαδὶς {Ππ6πὶ ἐπαπιβεῖνεβ. Τηΐβ, ποννενοτ, γ1ε145 ἃ Ροοσ β86ηβε; 

κίηρϑβ ἀο ἠοῖ υϑι81}γ αἰϊδίη ἕδπι Ὀγ γ6- υ ]άϊηρ᾽ ταυϊηεα 51165. ΠΊΣΠ 
ΤΑΔΥ Ὅε δὴ δγζοσ ἔοσ ΠΙΟ9Π, δαίασος (Βε.), οτ (ΟἹ. Π].} ΓΘ Ν, 
7 ονἱποά ῥαίασες; ον (ἔν. Βυ. Ὠα.) 1 πᾶν θ6 ἃ οογγυρίίοη οὗ 
ΤΙΣ, νρανιίας (οἴ. ΑταΡ. λέγαπι, ἃ Ῥγγατιά, νυβίοι νὰν ὃ6 οὗ 
Ἐρυρί. ογρίη) : π6 δ᾽ υβίοῃ, ἴῃ ἘΠ 15 σαβ6, τ} Ὀ6 ἴο {86 ργγδπιῖά5 

ὈυΠῈ ἕο {πεπιβεῖνεβ 48 πιαυβοΐθυπι ὉΥ ἴδε Κίηρβ οὗ Ερυρί. 
“«Ῥᾳίδοθϑβ" νψουϊὰ Ὀ6 πιεηιἰοηςά, {Πκὸ ἴΠ6 μι οἱά δηά 5ἰϊνοσ οὗ ν."δ, 
85 δὴ ἱπαϊοδίίοη οὗ [86 εαγίῃν ρτοδίηβββ οὗ ἴδοβα νι ἡ Ποπὶ 

]ο9Ὁ νουἹά θη 6: ““ργγαπιὶςξ" νοι]Ἱά, ἴῃ δάάϊιίοη, βυρρεϑί 
ἱπηργαβϑίνεϊυ ἴπ6 ρίδοϊά βίεθρ οὔ [ῇοββ ψῆο ἴδ Ὀυτγίοά πη ἔπει. 

16. Οἵ (αἰϊαοπίηρ ἰο 18), 1 οὔθ ργεπιαϊιυγεῖυ Ὀογη, ρυΐ 
ΔΌΘΔΥ αἱ οὔσα οὐ οὗὨ 5ἰρδῖ, οὐ (160) 7|κ6ὸ ἃ βΕ ΠΌογα οἤ 114, Πα 
νου Βανε μαά πο οχίβίεηοα αἵ 41]: [ἢ ἢ παά ποῖ δε τ ἢ 
τδς ἕδλπιουιβ ἀεδά, ἢε νου]ά, δἱ [εαϑὲ, αν θδεθη δαυδῇγ τεπιονεά 

ἴτοπι 116 δηὰ ἰἴ8 ἰγσου δ ]ε5.----ππ ερΖέπιοὶν δέγελ]) 58) (ἃ ἔκτρωμα, 
851 Οοῦ. 158), 85 Ρ5. 589, Οοῇ. 65 1. 

17-1ο. ΗἊς ἀννεῖ1ῖ5 οὐ {π6 ἐδουρδὶ οὗἨ ἴπε ρεδοεΐυϊηθθθ οὗ 

ΘΗεο]),---ἃ ρεδοείμ 655 ββαγεά ἴῃ ΌΥ 81] δα. 
17. Καρίηρ) ἴῃε Ηεῦ. ἰ5 ἃ ϑωδεί., ἀπά σαπποῖ πᾶνε ἴδε 

τγδηβιτῖνα 86η56 οὗ δγυμδῥέηρ (ΕΝ Ν.). ΤΠ ἰάδα οὗ 1) 158 σρΌη 

αρτίαδίονε; ἴα νΌ. ΣῪ 18 Π|.ι ἴο τλσζε (Ἰπῖγδηβ.) υἱοϊορείζν, ἃ5 
τπουηϊδίηβ, 18. κοἾδ; πε ἢρ΄, οὗ ἀϊδετεηὶ βἰγοηρ επιοίϊοηβ, 

508} οὗ ἴεγγογ (Εχ. 1515, 1. 2ῖδ, 15. 4219), Ῥαΐξ αἷβο οὗὁἩ ψγδίῃ 
(15. 285, Ῥγ. 295), βυγργίβε (15. 149), νἱοίεηϊ στίεξ (2 5. 19}). 
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18 (ΤΠετε) ἔπε οαρεϊνεβ αγὰ δὲ δα56 ἱορεῖδπογ; 
ὙΏεΥ ποαᾶγ ποῖ {πε νοΐοα οὗ {πε ἰαϑἰςπχαβῖογ. 

19 ΤΉ 5π|41} δπὰ ριεδί αγὲ ἵπεγε; 
Απὰά {Π6 βεγνδηὶ 5 ἔγεα ἔγοπι ἢἰ5 πιδβίθγ. 

30 γνῊΥ ἀοίῃ δε ρίνε Πρτξ ἴο πἴπι {παι ἰ5 ἴῃ ἔγανδῖῖ, 
Αηά [Πξ υηἴο ἔπε δἰτίος ἰῃ 5οὰ] ; 

80 ΤΣ, αρίδαἠέονε (που ΡῊ ἰξ σαπποῖ αἴνναγβ δ6 γεπάδσεά ἴῃ ἘΏΡ ΠΙ58 

ὉΥ ἴδε 56πι8 ᾿νοτγά), 5 υϑεά ἴῃ 372 οὗ {πε το Ἱἱπρ'᾽ οὗ ἰπαπάοτγ, Η 80. 
43 οἵ ψτγδίῃ, ἴῃ οἷ. 4335 οὗ ἃ τυπιυ]ὲ οἵ ἔδεϊϊπρ,, 141 (οἴ. 15. 145) οὗ 
τῃ6 υηταϑβί οὗ 116, πεγα οὗ δ τυγθυΐεποα οὗ ραϑβϑβίοη (οἷ. ἕογ 86 
αηγαβὲ οὗ ἐπα ν]οκεά, 15. 5.γ3). ὙὍὙΒ6 ““ἰγουδ!ηρ " οὗἩὨ οἴμεῖβ 

ΠΊΑΥ Ὁ6 ἃ σοηβϑασδηοα οὗ [ἢ 5 ; Ὀυϊ ἰξ 15 οί ἰἴ561 {π6 ἰάδα νοι 
Ἰ Ἔχρταββαβ. 

18. Οαῤέϊνε5)] Α5 ὃ 8ῆονβ, οδρίϊνεβ ἐπιρίογοά ἴῃ ἐογορά 
ἰαδουτ, {1 {π6 5γϑϑὶ 65 ἰπ Ερυρί. ΕΝ. ηέδοπιθσς; Ὀυϊ τἢ 15 

850 ποῖ βυρραβϑίβ ρούβουβ ΨΏΟ τὰ ἱπηργβοηδά, παΐ ἰξ ἰ5 Παγα 

πιϊϑεδαάϊηρ' ἀπά υπδυΐϊΐαδ]6. Τῆς Ηερ. (11. δ δοινα) 5. ποῖ 
1ἰηγτοα ἴο Ρεγβοηβ ἱπιργίβοπεά, θαυ ἰ5 566 ἴῃ ἴῃ Ὀτοδάδσγ βεῆβε 

οὗ ἴπῃοβα οοηδηδά ἴῃ σαριϊντν (5. 695 1ο251).-- 7Ὰ 6 υοἵίοα οΥ ἐδό 

ἑασζριαςο»} (Εχ. 37 56: 10.18. 16). ἀΓρίηρ᾽ ἴπ6πὶ ἴο ἐμοῖσ ψοσῖς ἢ 
βῃουῖβ ἀπά ουγβεβ. Τῆς ψογά πιδδῇβ ργορεῦν [Π6 λαρ 2, σεν 

([5. 312 οὗ 145“; ἰπ τΠ6 ἐχδοίίοη οὗ πιοπου, Ὠΐ. 1 οἷ δ, 2 Καὶ. 2435). 
20-26. ΝῊ ἄοε5 ἀοά ργοϊοηρ' [1 ἴο ἴποβα ννῆο ἴῃ ρϑηδγαδαὶ 

(9:3), δηά {|κεὲ 19 Ὁ ἰῃ ρατγίουϊας (25.25), ἴω {μεὶτ ἸΟΙΒΘΙΥ, ἰοηρ 
οηΪΐϊγ ἔογ ἀβαίῃ 9 

20. Φοέλ λδ ρίυε] οτ, ἰβ ρἴνϑη (5εε ρῃ!}. ω.). ΗδἜ ἄοεβς ποῖ 
Ὠδπια, ἰΠοΟΙΡῊ δα δἰ τπᾶ4ε5 ἰο αοά; δηά τῃς ἱπάϊγεοϊ τεέδγεησα, 

1πουρ ἢ ράγιν ἅϊι ἴο τενεζεησα, Ὀεΐγαγϑβ ἃ γἰβίηρ᾽ αἰϊεηδίίοη ἴῃ 

διῖ5 Βεατί (Ὀ4.). Ης δἰηῖβ ἴῃ 33 ἰδὲ ἢθ οννὲβ 15 οδί απ ἴο 

Ποά; Ραὲ ἰὲ 15 ομἷν δέϊτεσ ΕἸΙΡμαΖ᾽β γεῦυκε (ο. 5) (πδὶ ἢ 5δὺϑ5 ἴΐ 
ουϊγρῃι (62).---αὔένε ἐλαΐ ἐς ἐπὶ ἰγαυαΐ! 11, ονι6 ἰαδοιγίηρ,, ἐοέϊ- 
ἕηρ; οορηδία ἴο ἴα ψογά γεπάεγεά Ζραναξ ὶη 19.-- ΘΒ ον ἐμ σοι], 

ἦ.6. βουτεά, ἀϊδαρροϊηϊεά, ἀρρτίενεά. Τῇδ σοπιδίηδίέοη (Ὦ 

8)., νεγῦ, οἵ βυδϑί.) ἰ5 γεαυβδηῖ: [9. 1835, 1 5. 119. 2253 405, 

2 5. 1γ8 (45 ἃ Ὀεαγ τορεὰ οἵ 115 οὐ 5). 
21. 56α»96λ]) 111. ἀΐρ (Εχ. γχ3); Ῥὰξ 18 3059 5ῃον [παῖ ἴπ6 
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ῖ: Ὑγῆηο ἸΙοηρ' ἕογ ἀδαίῃ, Ὀαΐϊ ἰξ οοπιθίῃ ποῖ; 
Αηά Ξεοαγοῖ ἔογ 1ξ πηούα ἤδη ἔογ Πιὰ ἰγθάϑυγαβ; 

33 0 δὲ ρ'δά υπίο δχυϊδιίίοη, 

Απά τε)οΐοα, ἤδη ἴπ6Ὺ Ηπὰ {πε ρτανα 9 

35 Ἰ]ηῖο ἃ πιδὴ ῆοβα νΑῪ ἰ5 Ὠἰά, 
Απά νβοπι αοά παῖῃ πεάρεά ἰπ 9 

3. ον ἰηβίεδά οἵ (Ρ) πιν Ὀγεδὰ τὴν 5 ρῃηρ οοπιεῖῃ, 

Αῃά τὴ τοδγίηρβ ἂῦα ρουγεά οαἱ {Π| ννδῖθυ. 

36 ἘῸΓῚ ἔδασ ἃ ἔδβαγ, δηὰ ἴΐϊ οοπιεῖῃ ὕροῦ πι, 

Απά {δαὶ ψΠΙΟΒ 1 ἀταδά σοπηδῖῃ υπίο πι8. 

νοτγὰ τδυ ὃ6 υξεὰ νἱϊπουΐ δὴν ΤΠπουρῆϊ οὗἉ 115 111. πηθδηΐηρ' : οἵ. 

Ρτ. χ' (ΠΥΘΒΠΠ ὈΠΟΘΌΚ). [Ι{ 15, βονανθῦ, βρϑοῖδ!ν δρροβὶϊθ 

Βεγθ, 85 ὈΘΌ (ἔγοπι ν' [, ““ἴο πίάε) νψεγα οἴϊδη “μἰδάβθη" 
ἴθ τλς εαγῖμ (16τ. 418 ἦγ ὩῺῸΠ ΠΊΦΩ ὈΣΘΘΘ Ὁ δὴ 3, 108. γ 
ΝΣ ὈΣ99). 

23. 4 ν»ιαρι, εἴο.] 10δ᾽5 Αγ 15. “" ἰ4,᾿" 50 ἴπαξ Βα σδηποῖ 566 
ἴῃ νης αἰτεοιίοη ἴο ἴαγη, δηά ““πεάρεα ἰη,᾽ 50 ἔπαϊ ἢδ ἵκῆονβ 

ὯΟ ΜΆΥ ΟΥ̓ Θ5οδρ6 ἔγοτῃ ἴῃς αἰ Που [65 ἴῃ τυ μῖοἢ 6 Πηἀ5 Πἰπη56 1, 
ὙΠ ταΐδγθησα 15 ποῖ, ρεσῆδρϑβ, πιεγεῖν ἴο ὶβ ρῃγβίοαὶ βυδβετγίηρβ, 

Ῥαξ αἰδο ἴο ἴπε πιϑηΐδὶ αϊξίγεββ οσοδβϑίοπθα ΌῪ ἴπϑπὶ: [Π6 βθῆβα 

τὲ τΠ6 σδίαπηε5 ῖομ αν Ὀοἕδ!Ιθη Πΐπιὶ ἀγα υηάἀοβογνοά, 

{86 αἱ που οὗ γεοοποῖϊπρ' {π6πὶ νυ ἢ Π15 ὈοΙϊεῖ ἰῃ ἐπα απιϊςα οὗ 

σοά,---ἤθ56 ἔογηι ἃ γἰἀ]6 νοι μῈ σαπποὶ βοῖνθ, δπὰ ρίδος 

Πίπι ἴῃ ἃ βἰτυδίίοη οὗ ἀϊγα ρεγρίθχιυ, ἔγοπι τ Ιοἢ Πα οδη πα πὸ 

ουεῖ (οἴ. 1τ955)).--- ὐεάζρεοα ἐρ] (νἰτία411}γ) τῃ6 νγογά υβθά ὃγ ἴδε 
ϑαΐδη ἴῃ 119 ἴῃ ἃ αἀἰβεγεηΐ βεῆβε: ἔπογε οὗ ἴπ6 ργοϊδοϊίοη νῃ ἢ 

αοά παὰ τῆγονη δγοιηὰ ον, πεγα οὗ {6 πηθηΐδὶ δι θαγγαςϑπιθηΐ 

ΒΟ Ηἰ5 ἰγθαϊπιεηΐ οὐ πῖπὶ πδὰ οοσοαβϑίοηθδά. Οἷ. ἔογ {πὸ 

ἤρατο, Ηοβ. 28, ο. 198, [.6. 47. 

24. 7ηείεαα 97 (Ὁ) πῖν ὄγεαι] ἴῃς τεπάεγπρ' 15 ἀουδίξα! (866 
ΡἈΠ. π.). Εογ ἴδ ἐπουρῆε, οἵ, 5. 424 (9 806 ὦ, (ρν»"δ,}] 
Οοπηθῖῃ σοπβίβης οἵ τερ αἱδγὶγ : Π6 5θηβα οὔ ἴπ6 Ηδθδ. ἱπιρῇ.--- 

Ἵν τνοαγίηρ:)] Ῥτορεγῖγ, 186 γυαγίπρ᾽ οὗ ἃ Ἰίοη (4192); ἰβεη ἄρ. 

οὗ Ἰουά ρτοδηίηρβ οἵ οοπιρίαἰηῖϑ; 50 Ῥ5. 22 4.25; οἵ. 489.---. 

Αἧς τοαΐε7}] 1πι' ἃ οοπιίπυοιυβ 5βίγεδηι. 

25. 7 μαγν α γ)εαν] ἂς μα5 Ὀυὲ ἴο ἱπιαρίπε βοπια αἀϊγθῖι ηγῖ5- 
ἕογίυηθ, δηά ἰξ οοπιθβ Ὡροη ἢἰπι. 
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361 ἢλνα Π0 6856, δηά 0 αυἱεῖ, 

᾿ς Αμά π0 γαβῖ; δπά (γε) ἰογπιθηξΐ οοπιοίδ. 

ΙΝ. 1 Απά ΕἸίρμδΖ ἐπε Τεπιδηϊξα δηϑινεγεά, δηὰ βαἱά, 

26. Ηϊ5 Πορβϑῖβββ πιοηοίοηυ οὗ πηγεϑί, Ηδ 85 πὸ {ΐπι6 ἴο 
Ὀγθδῖμα (9.8), Ὡο ἐΐπιθ ἴο γεοονοῦ ἔγοπι ὁπ ἱπουρῆξϊ οΥὗὁὨἨ ΔΡΌΩΥ οΥ 
ἄἀεϑραῖγ Ὀείογα δηοίμεγ ονθγυν 6 ῖπιβ ἢΪπ1.---- ΖονηθΡ1] ἴῃ 6 βίγοηρ' 
ψογὰ (Π)) εχρίαἰηθά ου 1, Ηρτχε 11 ἀδποῖδβ ἔπε νεβεπιεπῖ [απ 
οὗ ἐδεϊπρ---βεῆβα οὔ ἰηὐυκέϊοα δηὰ ἀδβογιίίοη ὉῪ αοά, ἀεβραίγ, 
δἴδγῃ (οἴ. γ11-1))---οτοάυοεά, ἀϊγΘ Εγ οἵ ἱπαϊ γθοῖῖγ, Ὀγ 818 ἀΐβεαβα. 

. Οὗ, τὲ 3Ὁ, οΥ ““δρὶἰαϊεὰ μεδσγί," νηοῦ [σγδοὶ, ἰη 115 δηχίοιν 

ἔον ἰ15 11Π, [15 τοβϑε ββηθββ, [8 οοηβίδηξ ἔδασγ, 5 ἴο δανα ψἤθΩ 

ἴῃ οχὶς (Ώε. 2855, οἵ, 5667), ' 
ο ἹΝ. Ψ. ΕἹΠῚρμ82᾿5 ἢγϑὶ 5ρθθΟἢ.---5:]6ηἰ 4 ποῖ τνθαῖκ 
τῆγουρῆ, ψΠΠ6 ]οΟὉ ννᾶ5 5:]16ηἰ (218), (π6 ἔθη αγὸ ἀγίνθη ἱπίο 
ΒΡδϑοῖ ὈΥ δῖ5 ννογάβ ; ρδγεΪγ ἕγοπι παὶγ οοποόγη ἔογ Οοά, ἔογ 

]οδ᾽ 5 νογάβ, [που ρῊ ποῖ ἀγα  δηὰ Ὀγ πᾶπι δοοιιϑίηρ αοά, πιιιϑὲ 
Βαανα βεδηιδά ἴο θογάδογ ου ὉΪΔ5ρΒ ΠΥ, 50 [δδὲὶ αοά πεεάεά ἴο Ὀς 

ἀεξεηδεά (1315 427); ΡΔΓΕΥ ἔγοαι ἐμαῖς οοπσογη ἔος οὉ, 1ε5ὲ δῖ5 

δἰετυάδ υηάδτ ἰτίαἱ (45) ΞΒουϊὰ δηπὰ] [86 χοῦς οὗ ἃ [Π{π οὗ ραν 

(45), δἀπὰ ργενεηΐ παῖ γεϑίογαίίοη ἴο μδαρρίῃμεββα ψῃ οι πιυβί 

οογίδϊη!ν ἔοϊονν ἃ πυπιθῖς ἀοοερίαποα οὗ ργεβϑηΐ οδϊ δπιὶν (55. 5). 
ΕἸίρῆαζ 5 (με τβὲ οὔ τ86 ἔγϊδπάβ ἴο βρϑαῖς, ργορδϑὶυ θεοδυβα Β6 

Μ 85 ἴῃ οἰάεβε οὗ ἔδεπὶ (ορ. 150, 1 {Π15 15. ἃ οονογί δἰ υβίοη ἴὸ 
ΕἸΙΡΒαΖ᾿5 οὐνγῃ 8ρῈ, δηά 325, βογε ΕἸ Ἔχρίδίπβ τμδῖ, 85 ἴπ8 

γουηρεβῖ, πα Παά [κερὶ 5ίίδβησε ἴο {πε 1451}, οτ, ρεγῆδρϑ, Ὀδοβδιιβ 

Βα ννᾶβ {π6 πιοβί οϊπαηΐ (ορ. 295) οὗ ἔπεπὶ.0 Ηδ Ῥερίηβ ψῖτἢ ἃ 
νογὰ οἵ δροΐϊορυ (43), δῃά οὗ βυγρεῖβε ὑπαὶ 7ο, ψῇο δὰ8 50 

οἴϊεη οοποτίεα οἴμογβ ἰῃ {πεῖν δάνεογβιυ, ββουϊά, ἴῃ δὶβ. οὐνῃ 
τγουθ]θ, ἀραπάοη δἰπιβεῖ ἰο ἀεβραὶς (5). ὙὙΠδη, 50 ἔδυ ἔγοπι 
ταλκίηρ᾽ δὴ ἱπιπιεάϊαξε δἰξδοῖς τροπ [0Ὁ, ἢς τϑοβ]]5 [0Ρ᾽5 ἔογπιεσ 

Ροτγέεδοι 11; δηά ἴο δηΐογοα ἴπε ροΐϊπε ἐπαΐ τ 15 5ῃουϊά Ἔνεὴ ποὺν 

Εἶνε Ὠἷπιὶ πορα δηὰ οοπδάδπος (6), πε υἱΐετβ βοῖδ βΈΠΕγαΙ 
{γαῖῃ5: [6 τἱρμίθουβ πιδὴ πανογ εχίλοαῖ ὑπάσν θῇ! οκίοη (7) : 

ἴε ἰ5 τῆς νἱοῖκεά ῆο τοοεῖνε ἰμ6 τειναγά οὗ {ποὶγ ἀθθάβ (811) : 
ΔΌονα 411, μα μά ἰεαγηΐ ὈΥ ἃ πιγϑβίογίοιιβ γανεϊαϊίΐοη (παῖ πὸ 

πιδη ἷἰβ τρῃίεουβ Βείογσε αοά (15:3), Ἠδ πον ἴυγηβ ἴο οὗ, 
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316 ομα δἰϊοιηρί ἃ ψογά ἱτἢ ἴμ66, 1 ἴπου 6 ἱπιραιίεης ὃ 
Βυϊ ἴο τοβϑίσγαίῃ ψογάβ, νῆο 15 δϑϊ6 

ὐνίϑίηρ, δἷπι ἴο ΔΡΡΙ͂Υ ἐπ686 γα ἴο Πἰπιβοῖζ. Ἐδδοπίσιθης 
αρϑαϊηϑὲ αοά οηΐῃ ἱπουγβ ἀἰβαβίογ (51. 7). [ἢ [005 ρίαοε Βε ψουἹά 
δεῖαϊκα εἰπιβοῖ ἴο σοά (8), ψοβε ρονεγηηδηΐ οὗ [6 ψοτά ἰ8 
τνοηάετῆι δηά ροοά (9-16), δΔηά τψβοϑβε ομαϑεϊβθηεηῖβ δὰ ἀεδιρ πε 
ΟὨΪΥ ἴο ἰοδά ἴο υἱεἱπιαῖα Ὀ]εβϑίηρ (11:35) : [εἴ [0Ὁ ἑαίκε Βεεὰ (77). 

Ιω {πὶ5 ἤγβε βρβδςῖ, ΕἸ ρηδΖ, ἔογ 1π6 ποδὶ ραγί, δρρίε8 [ιῖ5 

{πδογὺ οὗ [{{πΠ| δηὰ οἵ οι 8 ἀδαϊϊηρβ ἴο [00᾽5 οδβα νυ ἱτἢ οου- 

βιἀεγαϊίοη δηᾶ ἰθπάδγηςββ; γαῖ, ἰη 45, πε 15 γαῖμα “"7οϊπίηρ 
τογάβ ἱορϑῖμον δραϊηϑδὲ [0 ᾽ ἴδῃ ρίδοίηρ' Εἰπιβοῖῦ ἴῃ [005 

Ῥίασοε (164), 890 85 ἴο Ῥ6 ανίο ἴο ἄο ἔογ 0", ἐπ δτοδῖοσ 
ἀἰδίγεβϑ, δὲ [οὗ παὰ Ὀδ6εΠ ψοηΐξ ἴο ἄο ἴο Οἴδ6Γ8 ; ἵν υϑοά ἴο 

βρεδῖς ἴο ἴποβο ἰῇ ἀδηροῖ οὗ ἀεβραῖγ, Ὀυξ ποί, {πὸ ΕἸΙΡΏΑΖ ἰῃ ὅ, 

ΤΊΘΓΕΙ͂Υ ἴο [611 (ἢεπὶ ννυμβαΐ ροϊγοουβ πα  Ψεγὸ ; δηά ἴο {πε Ὀ6- 
τεανεά (20.529), Ὀὰϊ ποῖ πιογοῖυ, 88 ΕἸῚΡἢ ΔΖ ἰῃ 5᾽5, αἰπιοϑὶ οὐ]ϊνίου 
οὗ 186 ροΐϊρπδπου οὗ ἴδ βυάάεη 1058 οὗ οἰ] άγϑη, ἴο βρεαῖς σοη- 

ναητοηδῖν οὗ οἰπεῖβ γαῖ ἴο Ὀ6. 
2. ΕἸΐρῃδΖζ Ὀερίηβ νἱτἢ ἃ ᾳυεπέοη, 85 δ'50 ἰπ 153 223; δηά 

80 ΒΙΙἀΔὰ ἰῃ 82 18,, ϑορδδᾶγ ἴῃ 111; ἱπάδεά, [6 ΟὨΪΥ βρθϑοδεβ οὗ 
186 ἔπθηάβ ποῖ ορβηΐηρ τ ἃ αυοβεοη ἃγὰ Θορμδγ᾽᾿8 βεοοπά 

(2ο απά Βι]444᾽5 (πιυι]αϊθ) (δἰγά (2552) βρεεςῖ. --- 7 ορὉ 
αἰέενεῤέ, εἴο.] ἔοτ δῃ αἰϊεγπδίϊνα ἐγαηϑίαιίοη οὗ 33, 5ε6 ῥϑ]]. ἡ. 
[1 18 ἀουδε! τ βοῖπεν (πα, οα τ ϊοῦ Β6.Κ 15 ἱποϊϊηθά ἴο θα56 ἃ 
νατδηῖ, 8 πιοσα [ἤδη ἃ ραγαρῆγαβθ οὗ 33. 5 15 ονευΐοηρ ἴῃ 3, 

Ῥυΐ α'5ο ἴῃ (πα; ἰξ πιᾶὺ ογἱρίπα!ν βανε Ὀδθη 5ῃπογίοσγ δπά τηοσα 

οἰοβεὶν ραγαῖ!εῖ το ".---ηραέίοη:) ἨεΌ. τοραγίδά. ““ ατίενεά ᾿ πα 
Ἐνν. ἰ5 δῇ διοῃδίβϑπηι ἴον υομδἼοα οὐ δλαγαςεθά : πὰ ““ σοπηπγιηα ἢ 
15 8 δίομαίβπι ἔοσ “" ϑρϑδῖ.." 

3,4. Τῆς βεοοπά [1π65 οὗ δδοῦ ν. δε οοπιρίεϊς ρᾶγβ]6}5. ἴὸ 

οὔδ δηοίπεγ, δηά, ἰξ υηἱϊϊεά, ψουϊά κρῖνε ἃ ἀϊβεϊος οὗἩ 6 ἔγρε 

ἃ. Ὁ. οΪ α΄. Β΄. ο΄; νὴ βρης ναγίαϊίουβ ἔθου δου! ἀο 
οὐους οἰβονῃαγε (15. 358), 80 υηἰϊεὰ ἴῃ 4 ἀἰβιίος οὗ ἔμ ἔογπηι 
ἃ. Ὁ. α δ΄. ο΄. δ' (ορ. Ζόνηες ο" Ἡἴδδγετο Ροσένν, Ρ. 66 .). [ἴῃ 
βρῖϊε οὗ {π|5, 1 8 ὑπηθοθββαγυ ἀπά Ἔνθ ἱπδάνβαρίθ ἰο ἔγδηϑ- 

Ροβα ὅὉ αδπά Φ; [δὲ ράδγβϑι]6]15πὶ οὗ ὃ5 ἢ ὅν δηάὰ 45 ἱϊῃ “Ὁ, 
᾿Ἐδουρ ἱποοπιρίεἴα, 5 Θηεἰγεῖυ πογηιαὶ (Ζογηες, ὈΡ. 509 ἔ., 72 8..). 
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8 Βεδβοϊά, ἔβου παβὲ ἰηβίγυοϊοα πηδηγ, 

Απά 5ἴδοῖκ παπάβ ἴδοι μαϑδὲ Ῥεθὴ ψοηΐ ἴο βἰγεηρίμαη. 

4Ἡϊπὶ {πᾶ τνν)ἃ5 βἰαπ]Π]ηρ, ΤΥ νογάβ νου τγαῖβα Ὁ, 

Απά Ὀονίηρ Κηθαβ ποὺ ψοι πὲ οοπῆγηι. : 

δ᾽ Βδοδιβα πονν ἰξ σοπιαίῃ αηΐο ἴπ66, δηὰ ἴδοιι γί ἱπιραιοηξ, 

1 ταδοῃοῖῃ υπηΐο ἴΠ66, δηά ἴποιι ατί ἀϊδπιαγεά. 

6 [ς ποῖ {ΠΥ ἔδαγ (οὗ οὐ) τῇ οοπβάεηοα, 
ΓΑΠΑ] {ΠΥ πορα ἴδε ρεγίδοϊπεββ οὗ [ἢν ννᾶγϑβ ὃ 

3. 7ιρίγμοίθα} ἐ.6. ἀοοοτάϊηρ' ἴο 1π6 ργορεσ πιεδηΐηρ οὗ "Ὁ", 
“ἰηπίγυοίεα »πογαλίν" (5ε6. Ὀγ. οἡ Ὦϊ. 4535), τεδοβίηρ ἔμ απὶ, ἕο 

ἰηβέδηςθ, ἴο νίανν {πεῖν δή] οιίοπβ 85 ἃ ἔδι μει᾿β ομαβίεηϊηρ, δπά 
ἃ5 πανίηρ' ἃ πιογαϊ ρυγροβε.---δζσοξ] ογ, ἀαριρέμρ᾽ ἄρτον, ἃ 5ῖδο 
οὗ Βείρ βϑῆθβ5 ἀπά ἀεβροηάεξῃου. 

4. εἴδη ἐλαΐ τοῖᾶς οἰμριδέζηρ᾽, αὰ 2:6 δοιοίμρ᾽ ἔμπεδος τὰ Ὀοϊἢ 

ἤρυτεϑ ἕου (πο56 ἀπδ0]6 ἴο Ῥδαγ ἃρ ἀπάεγ Πα ψεῖρ Ὡϊ οὗ Δ οοα ; 

οΡ. 5. 25 (οἵ τε ἀδβροηάεδης 15γϑ}] 165 ἴῃ 6χι]6). 
5. Βεραμ5ε] ρῖνεβ {Π6 γεάβοη ννὮν ΕἸΙρῆδΖ βρβαᾶῖκβ 88 ἢε 885 

ἄοηε ἰη 3 (2 εχ. 4744); αἱ πε ἤτγϑε ἰαβίβ οὗ ἐγουδῖβ, 50 ἱξ 566Π15 
ἴο ΕἸΙΡΙ ΑΖ {π6 οπϊοοΐτεγ, [ΟΡ 85 Ῥτοόκεη ἄονῃ δηζίγοϊγ, Ἰοβίηρ' 

Ρδίϊδποβ πὰ βο!ξροββεββίου. ΨΩ Ἐῃϊ8 ταβοη ἔοσ νεπευτίπρ' 
ἴο 5ρβάᾶκ, ἰμ6 δροϊορείο ἱπιγοάυοιϊίοη ἴο {π6 βρβεοῖ ἰ5 δῖ δῃ 

οηά; {π6 5ρϑϑοῦ ρσγορεγ, δ! ἢ ΕἸΙΡΏ ΔΖ ἔεε 5 οοιιρε! δ ἴο ἀἀ άτε55 
ἴο 109, Ὀερίπϑ ἢ δ, 

6. Ἡανίηρ Ὀτίεῆγ δπά γαίμεν πα ϊγεοι ἐχργαββθά ἢΠϊ5 βυγργίβα 

αἱ, δηὰ ἀϊξβαρργοδαίίοη οὗ, [00᾽5 ψογάβ δπά ργϑβεηΐ ἴδιιροζ (Σ ὅ), 

ΕἸΙΡΏΔΖ βίδγὶβ (Π6 πιδῖῃ ἀγριιπχεηΐ οὗ 5 βρεθεῖ ψἸἢ ἃ γεοορηὶ- 

κἰοη οὗ ]οὉ᾽ 5 ομαγδοῖεσ 48 γεβεοϊεα ἰπ ἢἰ5. [πὸ Ὀεΐοτγε ἴσγουθ]ς 

οδπια; δα δάπι}5 {πᾶὶ οὉ μαά Ὀδεη ρεγέεοϊ (Ξε οὐ 1), δῃά ἢί5 
{π| τερυἱαϊεά γ ““ἔεαν" (πεν, νοῦ ΕἸΙΡΙΔΖ (15 225), Ῥὰᾳς Πα 
ΟὨἶγ, 0868 ΔΡβοϊυϊοὶν ἱπ ἴΠπῸ βθῆβα οὔ ἴπ6 ποῦ υϑι.8] ρῆγαβθ, 

“ἔραγ οὗ ἀοα"; ορ. (δε δα]. ἴπ 1). ὙΠ Ὀεΐηρ᾽ 50, ]οὉ οὐυρῆιὶ 

ποῖ ἴο πᾶνε ἰοδ οοηδάδησοε δηὰ ἤορε; βίποβ, μποννδνθγ, 85 Ὠϊ5 

νογάς παὰ δῆονῃ, π6 δά ἄοῃπε 50 ἔογ ἴπ6 πιοιηδηΐ δἱ ἰδθδϑοῖ, 

ΕἸΙρἢδΖ ργοοεεάβ, ἰπ {8 Ἰἰρμε οἵ μϊ5 οὐνῃ οὐβεγνδίίοη οὗ 116 (8), 
το 5ον ({- 8) ΨΥ ἃ “"Ρεγίβοι " πιᾶῃ 85 πὸ πεδὰ ἴο ἀδβραῖγ Ἄνθη 
1 αἱ οιίοη σοτγ65 ἴο δίῃ. 



:ν. 7-9.} ΕΙΙΡΗΑΖ 43 

Τ Κειιθδθεγ, 1 ργὰν περ, ψῇο (ενογ) ρεῦβῃεβά, Ῥεΐπρ' 

ἱπποοδηῖ ἢ 

Οἵ πε ψεγα ἴπΠ6 υρηραϊ οαΐ ΟΠ 

8 Αοοογάϊηρ᾽ 45 1 πᾶνε βεϑη, {π6 } ἔπδὲ ρίονν πδιρδεῖπαβ5, 

Απά {πον παΐ 5ονν ἰγουδῖς, τϑᾶρ ἴξ. 
9 Βν {πε Ὀγεδίῃ οἵ ἀοά {πεν ρογίβῃ, 

Απὰ ὃγ ἴἢς δ᾽αβι οὗ πὶ δηροετ ἄγε [εν οοηδαπιεά. 

γ-9. Νοὸ γέρλσοις ταᾶῃ ἐνσ ρεγίβῃεά υὑπάογ δϑήοείοη ; ἴδ 

186 τἱρῃβίεουβ βυβεγ, {πεῖν δ] οι οη5. ἀγα αἰ βο οὶ ρ᾽ Πα ΓῪ ΟὨΪΥ, δπά 

ποῖ ἱπίεηάεά ἔογ ἐμεῖς ἀδϑισιοϊίίΊοη. [ἰ ἰ5 1π6 νυϊοκεά ψῆο, ἰΐ 

ΠΟΥ [411 ἰπῖο πικἰβέογίαι πα, ἃγὲ γεαρίπρ' 6 ἔγαϊϊ5. οὗ ἐμοῖσ οὐνῃ 
Τταϊβάβεάβ. ΕἸῚΡ ἢ 42Ζ᾽5 ἰπεοάϊΐου 15 ἐπαΐ οὗ [πε οἱ ἀ- δϑῃϊοπεά βοῆοοὶ 

ταργαβθηΐϊεά ὃν ἴΠ6 διΐμογ οὗ Ῥ5. 37. [{ 5 ποῖ νϑγὺ δος ]γ ἐχ- 

ΡΓεβϑβϑά, βοννεναοσ : [00᾽5]͵οηρίηρ νν85 ἴο ἢπὰ τεΐβαβε ἔγοτι πλβογν 

ΡΥ ἄδδιῃ : ἃ 15 {πε γενναγᾷ οὗ {πε σἰρβίδθοιβ, ΕἸρμαΖ Ὀορίηβ, 

1μαὲ {πεν ἅἄο πο αἷς (2.6. Ῥεΐοσε σοπιρίοἰΐηρ' {πα ἔμ]1 ἴ416 οἵ 11{6). 

8. Νναιρλέί»θ55) ᾿Ατοόη βθαπὶβ ἴο ἀδποίε ργορδιῖν ψμαὶ ἰ5 
ἐπῤέν, ἀταῤῥοίηξέηρ, υαἰμοῖθοο; δηά ἰὰ ἰ5 υϑεὰ ἰῃ ἀϊβεγεηὶ 
56 565, Δροογαϊηρ' ἴο [6 οοηΐεχί. Τῇ 1 ἀδηοίαβ (4) οαἰα»εζξν, 
»εξοογέμρ, Ατὰ. κὅ, Βεῖδεῖ 5.41] οοπια ἴο τέ ογέμηο (ὩΝὉ ΠΡ ΠῚ); 
Ργ. 1231 πο οαζανπέξν (Π}ὲ) τυ ἢ} αρραπ ἴο {δε τἱρμίδουβ; 228 Ης 
τπδῖ βοννεῖῃ υπητὶρμθουβηθββ γοαρϑίῃ ταζοογέμηθ; (δ), ἃ5 Βεγα, 

μα ΆΚΟΥ οοπάυοῖ, παιρλζέμοος, ἃ ἴογηλ οὗἩἨ ἀϊδραγαρεηγεηαὶ ἔογ 

ψν]οκεάηεββ, ἃ5 Μίο. 21 Αἢ, πον ἴπᾶΐ ἀδνῖβα παερλέέροες, πὰ 

ννοσῖκ αν] ἀροη ἐπμεὶγ ες; 58. γἱδ τοῦ 465 δ οεἴο., ἀπά οὔϊδεη ἴῃ 
ἴπ6 εχργαββίοη δὲς ὧκΒ, Ρβ. σδῷ βις. ; (ο) ἃ ἐλέηρ᾽ ὁ ποιρρλ, 
ἐβρβοΐδιν δὴ ἑάοὶ, 15. 665 Ηδ τῃδὲ θυγπαίῃ ἰποθῆβε ἴ5 85 (ΞΞ πο 

Βείξεογ {88} Β παῖ ὈΙ6ββϑίῃ ἃ ζάζρη' οὐγποιρρ)έ (απ ἰ4ο]), Ζεο. τοῦ. 
Εογ ἴπ6 ἤρυγαοβ, Ἐχργαββίηρ' 5 ΡὩΪΠΟΘΠΕΥ ἤονν [Π8 οοπβθαιθποα 

[Ό]Π]ονν5 ἱπον δον ἔγοτα ἰῃς δοίίοη, οἵ. Ηοϑβ. 87 τοἱδ αηά Ρτ. 223. 

-- ΤΖρομδὲε) δῸν, μ6 Ψογά Ἔχρίαἰπεά οἡ 319, ΤΠ τπηθδηΐϊηρ οὗ {π6 
νεῦβα ἰ5 π5 ἴῃδξ ἴποβαὲ ψῆο ““ ρίονν,᾽ ᾿ἄτοόρι, ἴθ τῃ8 ἔογηιν οἵ 

““ὩΔυρ τ Π655,᾿ Ψ111 ταὰρ ἰἴ ἴῃ {Π6 ἔογπι οὐἉ ““ τηϊξίογίυπθ," δηά 

πὶ ἴποβα ΨῆῸ ““5ονν,᾽ ᾿Δπιᾶϊ, οἵ ““ἰγανδῖ!," ἴογ οἱϊιεγς ν"]]} 

ΓΆΡ ἴἴ ἰῃ 15 σοπβθαῦθησαβ ἰμεπιβεῖναβ. 

9. Τῇε νεῦβα ἀθβογῖρεβ ννῆδί ἴπ86 ““παγναβὶ" ἱπιρίεὰ ἴῃ 80 ἰ5. 
ΤΠα υηδετγϊ γίηρ᾽ ἤξυτα ἰ5 ἔπαΐ οὗ πεύθαρϑ, νι πογεὰ ἀπά Ὀυγηοά 



44 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 10Β [τν. 9-19. 

10 ΤΠ γοδγίηρ' οὗ ἴῃς ᾿ἴοη, δπά {πε νοΐοε οὗ [δε Ιουά ἰΐοη, 

Απά τῆε (εετἢ οὗ [ἢ6 γοιηρ Ἰἰοη5 ἄγ ἀδβῃβά οι. 

Ἡ Τα βίουξ Ποη ρα ββϑί ἔου ἰδοῖς οὗ ρσδυ, 
Απὰ {πὸ ψΒεῖρβ οἵ ἐπα 1ἰΙοη6585 αγὸ βοδίζεγθά δργοδά. 

ἸΣ Βυῖ ἰο πιὲ νν45 ἃ ψογὰ Ὀγουρῆηξ βίθα 1, 
Απά πιΐπα ε΄ γεοείϊνε ἃ ἢ ΐβρεῦ ἔγοσι ἴϊ. 

ὉΡ ὉΥ 4 ποῖ δαδε Ὀ]ονΐηρ ὑρΡ ἔγοπι {πῸ ἀεβεγί, υἱτ ποι 
Υδῆνε᾽ 5 Ὀγεϑίῃ 15. ἱπιρ] οἰ ΕἾΥ οοπιραγεά. Οἐ. Ηοβ. 1316 (τῆ 
βίσοσοο 588] οοπιβ, ἐλ δγσαίλ [οὐ τοίμ4] οΓ Υαλτοοῖ, οοτπιίηρ ὑρ 

ἔτουι ἴῃ ὉΠ] άογπεββ, δηά ἢΐ5 βργίπρ' 58.411 θδοοπια ἄγυν, δηὰ 5 

ἔουπίδίη 58.411 Ὀς ἀτγίεὰ ἃρ"}), 15. 407. 
ΙΟ-ῚΙ. Αποίμεγ ρταρῃὶς ἤρυγε ἀδβογ ίηρ πα βυάάδη ἀ6- 

βιίγαοίίοη οὗ ἴπ6 νἱοκεά : ἴῃς Ὀγοακίηρ-ρ δπὰ ἀϊβρεγβίοη οὗ ἃ 

ἄδη οὗ Ἰἰοηβ: [Π6 ]Ιοῃβ, ροννεσέα! δηὰ ἰθγγθ]8 ἃ5 ΠΘΥ Ψεζα, 

αν ἐποὶς βίγεηρτῃ Ὀγοίεη Ὁγ ἃ βυιάδάδη Ὀίον ; ἴδε οἱά [Ιἴοη 

Ρογβἢ65 ἔογ ἰδοῖς οἵ ἔοοά, δῃηὰ ἴπδ ουδϑβ γα ἀϊβρεγβεά. Οἱ. 55 ὅ, 

ψνβεγα ἴπ6 δοιαὶ Ὀγεακίηρ-ρ οὗ 6 δΠοπια οὗ ἴμ6 νἱοκεά 15 

ἀεβογίρεά. Τα βιάάδῃ ἷονν ἰ8 ἀεβογίδεά ἴῃ 19 Ὁγ {π6 ρεγέ. 
ἴδηβε; ἴδε ρίορ. δηά ἱπιρῆ. ἰῃ 11 ἀεβογῖίρε ναὶ ἴπθη [Ὁ]]ονν8. 
4 ἀαελεά ομέ (Ξαπια οτὰ 85 Ῥ5β. 581) Ὀθίοῃρβ ργορϑγίὶυ οἱ ἴὸ 

ἐθθέλ; γοαγέμρ'᾽ ἀπὰ υοἷορα ἅττα σοππεοϊεά τ [ἃ Ὀγ Ζουρτηδ. 

12-21. Ἰ,εἰ [οῦ τοπιεπιροῦ ἴμᾶὶ ἢῸ πιᾶη σᾶῃ 6 Ρυγὰ Ὀείογο 
αοά. ΕἸΐρμδ2Ζ [45 ἰηϑίβίθα ἐμαὶ πὸ γἰρῃίεουβ πιᾶη φογέδλος ἴῃ 
δὶ5 δήμιοιίίοηβ ; Ὀαΐ {πὸ αυεδιίοη 511}} γεπιδίπβ, νηὶ 18 [86 
οδῦ5ε οὗ [0}᾽5 4]; οιοπ5 Τῆΐδ, ἢς ργοοβεάβ ἰο ργεββ ὑροη 

]1ο9Ρ, νὰβ ποῖ δηγίπίηρ ρβου]αν ἴο ἴοῦ Πἰπιβοῖῖ: [ἃ ννὰ5 (Π8 
Βεηογαὶ ἱπιρεγίεοϊζίοη οὗ 41] ογεδιεά Ῥείηρβ, νηοῦ [οὉ 5ἤαγαοβ 

ποῖ οηἷν ἢ οἴμαῦ πιθη, Ῥαϊ ἀνθ ἢ δηρεῖβ, ἴῃς δὶρμεβὲ 

δηά ρυταβῖ οὗ ἀοά᾽5 ογεαΐιιγαββ. ΤΗΐβ ἔγυτῃ 6 ρίδοεβς Ὀεΐογα [0Ὁ 

ψ ἢ ἀ 6] οδοΥ ἀπά σοηπίἀογαίίοη : ἱ μαά Ὀεεη ἱπιργεββεά ὕροῦ 

Ηἰπιὶ ΌΥ ἃ νοΐοβ ἔγοτηαι μδάνθῃ, σοιηΐηρ ἴῃ τἢς 511} Πουγα οὗ 

πἰρμε: [90 πιρῃς ποῖ πανὲ μά βιιοῦ δὴ βχρεγίδηοε: ΕἸΙΡΒδΖ 

ἴῆυ5 δ οπμοα δχοιιβεβ [οῦὔ, δπὰ αἷβο ἰηβίγιοίβ ῃΐπι. 
12. 70 ».6] Τῆς ψογάβ ἀγα Ἔπιρμδίο: {πῈῪ οοηΐγαβδὲ πτῆδΐ 

ννὰ5 τενβαϊβά ἴἰο ΕἸΙρΡῃΔΖ ρεύβοῃαῖν (ορ. 15} 2253) νἱἢ παῖ 
1]οῦ δπὰ οἴπεγ ρεύβοῃβ πιρῇῃμξ δανε ἰδαγηΐ ἔγοπι ογάϊπαγυ ὀχρεγὶο 
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15 Απιϊά ᾿πουρ 5 (γί ρ) ουὖ οἵ νἼβίοῃβ οὗ ἴδ ηἱρῆϊ, 
ὝΝΒεη ἀξερ 5ἴεερ 86 1} οα πιθα, 

1 Ἐδδγ Ἅσδπε ὕροῦ πι6, ἀπά ἰσγϑιὈ]ηρ,, 

Απά ΠΙεά πὰ Ὀοπα5 υἱτἢ ἀτοδά. 

6ῃοε.--- τλέεῥεν δ Όνι ἐ “ Ἠΐϊ5 ἐἂγ σδυρᾷε [ξ 411, Βυξ π ψνἤοϊα 
οὔτε ν88 θυῖϊ ἃ ψΗΐβρεγ" (Ὀ4.). ἡ 

123-16. Ηον ἴπὲ ἰγυϊῃ 85 θογηθ ἴῃ ρου δἰπιὶ ννῆϊοῖ ἢ6 
ἀεβῖγεβ ἴο ἱπιργεϑδθ ὑροὴ ἴον. [ἃ ψὰϑ ἴῃ {π6 ἀεδὰ οἵ πἰρῇῃϊ, 

ἤθη 811 διουπά τόσα ἴῃ ἄδβερ 5ἷεερ. Ηἱἰἷβ πιϊηά ννὰβ δρίἰαϊεὰ 

Υ Ρεγρίεχίπρ' ᾿πβουρηῖβ αγίβίηρ ουΐ οὗὨ νἱβίοῃβ οὐ π6 ηἰρδῖ. 

ϑυάάξηίγ 4 βτεδῖ ἴδσγον 611 ἀροὴ ἢΐηι; ἀπὰ 6 νν88 οοηβοΐουβ 

οἴ Ὀτγδδίῃ, οὐ οοἱὰ νἱπά, ραβϑϑίηρ' Ὀείογε ῃἰπι. Ὑἤπδη Πα βθεπιεά 

ἴο ρΡεγοεῖνε ἃ ἤριιγα βίδπαϊηρ Ὀεΐογε ἢίπι, ἴοο ἀϊπι, Βονγενοσ, ἴο 

Ὅς αἰδοογηεά αἰϑε ποῦ γ, ἔγοπι νὨ]ΟὮ οαπια ἔοσί ἢ ἃ 51}}} νοΐοα, 

νυ Βοἢ βαἱά, ὕδη ἃ πιογίαϊ θῈ ᾽υυβὲ Ὀεΐογαε αοά, οὐ οϑῃ ἃ πιδὴ ὃ6 

Ῥυζγα Ὀείοτγα μἰβ Μαΐκοεγ 

13. Τλομρλε] Τῆς ψογά (Ὁ ΒΡ), 2οὐΐ ; οἵ. ὈΒγ δ, Ῥ5. 949 
1308) 566 πὶ|8 [0 ἀδποῖς εἰἰοέηοα (οἴ. μερμηρίξω), ἰαηρ᾽εά, ρετ- 
Ῥίεχίηρ ᾿πουρηῖ8.---- 2 60 5166}] 4415, ἀπ. 2511 1.13, 1 5. 2613, 
Ῥε. τοἱ δ. . 

140. {11 νιαδ ἐλε τε έἑμασ 97 τὴν δορος ἐο 75αν, ἐ, δ. ΤΥ 
Ῥοπα8, 45 ΠΊΔΩΥ 88 [ΠΟῪ ΓΘ: 85 6 5ῃοιυ]α 58Υ, »»:» τολοῖσ γα. 

ἼΤΒε δορος, 45 ἴῃ6 Ξυρρογίπρ᾽ ἐγαπηθινοῦίς οὗ ἴΠ6 Ὀοάγ, γα οὔϊζεμ 

ἴῃ ΗΘΡ. ροείγυ ἰδίκεῃ 85 τεργεβεηϊίηρ ἴ; δηᾶ δἤεοϊοηβ, δπά 

Ἔνδῃ δπιοίΐοηβ, ρεγνδαάϊηρ' οὐ δῆεοϊπρ' ΞΙΓΟΏΡῚΥ ἃ πιδη᾿5 δοίηρ,, 

δγα ροειοδ!ν δἰ ραΐεά ἴο ἴπ6πὶ, οὐ οοποεϊνεα 85 ορεγδίίηρ ἴῃ 
πε). 8466, ἔογς ἰηδίδηοθ, Ρσ. 48 (νυ βάοηι, γ»πούδέμγα ἴο ἴῃγ ΒοΟΠ65), 

123 (α ὑδά νἱξε, γοέζερινιδος ἴῃ τ ὈΟΠ65),1 559 (ΟΥ̓ ΡῚΓΙ ΠΩ ΠΟ), 
1733 (ΟἽ ΦΞῊ ΠΕ3) ΠῚ); π᾿ ργοβρουτυ πον ““βργουῖ," [5. 6619 
(ΠΟΒΠ ΜΟῚ ὈΞΊΤΉΘΥ)) ; ἰῃ 5ἰοἴζηεββ οἵ ἔγουδ]8 ΤΏ 6 Ὺ ἄγ ραγοῃμεά 
ὑρ, 10. 3οἿ, Ῥ5. 1ο2' (ὙΠ) ἼΡΥΩ9 ὙΠΌΥΣ), οἵ. κἀπὶ. 118 (κ πὸν 
ὙΔΌΥ"), οἵ βγίνο εά, Ρ5. 4111 10) ἡ ὌΥΜ)), οὐ γθᾶσ ΑιΨΑΥ, 
425 (ὋΣ 193); ἴῃ βτεαῖ ἔξας “"σοϊίβηπϑββ᾽" δηίεγβ ἰηΐο ἔπθη 
(ΗΑ. 415); ἰπ ἄδερ επιοϊΐοῃ ἐπὰν τα αἰϊβηπιαγεά, 5. 65 
(ΥΨ Ὅπ2)), ον. γεὐοΐοβ, 5 119. (Ὁ (Π"9Ὶ ΓΟΥ͂Ν Π25)Π), ἀπά 8. 3519 ἴῃ 
[π6 ργαῖβε οὗ ἀοά ποὺ δνεὴῇ “"βρεαῖ." Απὰά 80 δεγα {πῈῪ 
“ἔδαγ" (ποῖ ““αυαῖε," ΕΝΨΝ.). 



46 ΤῊῈ ΒΟΟΚ ΟΕ 708 [τν. 156-17. 

16 Αηά 4 Ὀτοδίῃ ραϑϑεά Ὀεΐογε πν ἔδο ; 
Τῆς Παῖγ οὗ πι Ὺ ἤδϑῇ Ὀγίβυ θά ὑρ. 

1610 βἰοοά 5111}, θα 1 ἀϊδοεγηθά ποῖ 15 ἀρρεάγδῃοε ; 

([ε νν85) ἃ ἔογηιν Ὀβέογα πιῖπθ ἜΥ68 : 
Ι πεαγά ἃ 5111} νοῖος (5δυ]ηρ), 

1 ἐἐΟδη ἃ πιογίδὶ δα 51 Ὀεΐοτα αοά ἢ 
Οτἷἵ σδῆ ἃ πδῇ ὃε ρυγα Ὀδέοτα δἷ5 Μαίκογϑ 

15-.-16. Νοιίοε ἴῃ ρτδρῆϊο ἱπιρεγέδοξβ. 
15. 44 δγεαίλ) Ατὰ ἀποδῆην Ὀγεδῖῃ, ογ οοἷά δἷγ, [δ ϑυγιῃθοῖ οὗ 

ἃ Ῥγεβθῆοβ ψῆίοδ δα οουἹὰ ποῖ αἀἴδοθγη, βθεπιεὰ ἴο ρᾷ85 ονδσ 

Ηἷπι. πτῦ, ““5ριξ,᾿ ἀοε5 ποῖ οοσυγ ἴῃ {πε ΟΤ. ἴῃ πα βθῆβα οὗ 

δῇ δρραττο (ΕΝΝ.). 

τό. 2 (1)] ἴπε πιγδϊατίουβ οὔδθοξ ἰῃ ἢ15. ργεββποε..-- Μορηη] 
ΗΘ. ΠΡ ἀεποίηρ᾽ ἢεγα ἃ ἔογπι, [Π6 ργεβθηῆοθ οὗ νηοῦ οουἹά 

δε ἔεϊε, [που ρἢ 115 ἀρρβϑαγϑῆσα ογ οοηΐοιτ σου ποῖ ὃς ἀ!5. ΠΟ ῚῪ 

ἀεπογίθα : οἵ. οὗ (πε ἱπέδηρδίς, γεξ αὐδ5]-56ηβυδῖ, πιδη  βδιδίίοη 

οὗ Υδῆνεἢ βίο ψγ85 νουοπεαίδα ἴο Μοβεβ (Νυ. 128), δῃὰ ἴο 
νῃϊοῦ τῃ6 Ῥπαὶπιῖβέ αβρίγεβ ἴο 6 δάἀπιηϊτεὰ (Ρ5. 17169); ἀπά 868 
Ὦτ. οἡ Ὦι. 413.---Α τὴ] νοΐοο] 1.11. οἐέδίρσος ἀπε α υοΐρο---ἃ Ἀ6Π- 
ἀϊαάγε τε α “ἰὐπ ἴοτο υοἱρο. ΟΥ, τ ζ. 10}2 ΠΡῚ ΠΟΘῚ δὴ, ““ὰσ 
φομηα (ον α πυοΐοθ) οΥ ἐλέμ οἰϊίζροας᾽" τὸ “αὶ 5111, 5141] νοῖοβ." 

Ι7-21. Τῆς σοηίεηίς οὗἩ τῃ6 τενεϊδιίοη. ΜΝ. βίδίεβ. {π6 
τονεϊδίίοη ἰΐβοῖξ; 15:31: ρίνεβ. {πε ρτοοῦ οὗ 1. ὙνΊΔ 11-9 σοτ- 

Ρδᾶῖα 1516 16 (ΕἸ!Ρἢ42), 25... 6 (Βι144}, ννεγε 186 ἀγριιπιθηΐ δηά 
Ἰατρ εἶν αἶβο {πε Ἔχργεβϑίοῃβ ἃγα βἰ ΠΉ11δγ. : 

17. ἡιερέ δοΐογε Οοα 566 ΡὮΪ]. απ. ὙΠε βυαπιπιδῖ δ} Ροβϑῖθ] 6 
δἰτογηδενο σεηάδγίηρ᾽ “ποσὰ ᾽α5ὲ ἐπάη Ὁοὰ᾽" (ΕΝΜ.) 5. ἀπβυῖῖ- 
8016, δπὰ ψβαΐθνεσ πᾶ 6 16 σα56 ἰῃ 425 (ΕΠ) γγᾶὰ8. ἠοῖ 

ἱπίεηάβα πεγα, 85 18 Ξξῇῆονβ. 3ώγρε Οοα δπὰ δεζονο λὲς Μαξεν 

δῖα δπιρῃϑίϊο : πιδη πιρῆϊ ᾿υᾶρα ἃ πιδηὴ υ5ῖ ἀπά ριιγα, ποῖ 50 

αοά, ψΒο ἢἤπάβ ὄνεῆ δηρεῖβ ἱπιρεγίεοι, δηὰ, ὦ “ογέϊογί, ταθῃ. 

Εογ 1ο0Ρ᾽5 διεἰτυ6 ἴο {πὸ 5ιιδ]εοξ οὗἩ 15 γονοϊδείοη, 566 οὗ, 1ἰ 
15 ποξίοδαδ!ε [πὶ ΕἸΙΡΠαΖ Ἔνθ ἤδγα γαῖπαγ ἱπιρ]165 δὴ ἰάςηιϊ- 

βοδίίοη οὗ οπιηϊροίΐεποα ἃπά δρϑβοίαϊε πιογὰὶ ρυτγίΥ; αοά ἰ5 

οπιπίροΐθπε δηὰ δ11-}ζ.ϑὲ (17); 1π6 δηρεῖβ, δ5 Ηἰβ βεγνδηΐβ, γα 
ἱπέεγίογ ἴο Ηἰπιὶ ἱπ ρονγαγ δπὰ ἴῃ 1181 ν ἴο ἐγγογ (18); πιεῃ 
βιδ)εοῖ το 86 ἔγαι 165 οὗ ἐπε Ῥοάυν δπά ἰδῆ ἰγαηβίϊογίη6β8 οἱ 
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18 «« ΒΕΒοΪά, ἴῃ 5 βεγνδηῖβ δε ρυϊίοιἢ πο γιέ; 

Απά Πἰ5 δηρεῖς ἢ οδβαγρεῖ νἹἢ εὐγογ: 

19 ον πιο πιογα ἴπεπὶ ἴμαΐ ἀννε}]} ἰπ Ποιι565 οὗ οἷδυ, 
Δνῆοβα ἐουπάδξιίοη ἰ5 ἰῃ ἴπ6 ἀυ5ι. 

ΤΟΥ ἀγα ογιβῃμεά Ῥεΐοσγο ἰδ πιοίῃ ; 

Ὁ Βεινῖχί πιογηΐηρ᾽ δη δνεπίηρ (ΠΕ ἀγα Ὀεδίδη ἴο ρίδοββ. 
γνιπουῖ δὴν περάϊηρ, ἰΠ6Ὺ ρεγίϑἢ ἔογ ἐνεσ. 

5: 1 τπεῖτ (ἰεπὲ-) οογά 15 ρ'υοκαα ὰρ τ Ἰτΐη ἐπ 6πὶ, 

Ὦο {δδὺ ποῖ ἀΐε, δπὰ παῖ υἱῖπουῖ νυ ϊβάοηι  ᾿ 

Βυπιίδη 116 ἀγα ὃν ἔαγ ἱπέεγίος ἴο ἐς δηρεὶβ ἰῃ ροννοσ, δῃά ἴῃ 
τοογαὶ βιδηάϊηρ' Ὀεΐοσο σοά (9). 

18. δ τογυαρ 5] ἐ.6. (ορ. Ὁ Ηἰ5. πεάνθηῖν δἰζεπάδηίϑ.--- 
ν»γο»͵Ἱ οἵ, ομδηρίπρ' ἃ ἰδϊέδγ, μοὲζν : 586 ρῃ!}. ἢ. 

10. ἴοιξος οΥ οἷα») Ὀοάϊεβ πιδὰβ οἵ οἶδ (ορ. τοῦ 435), ος 
ἄυκε (απ. 27 419, 1 Οογ. 155 ἐκ γῆς, χοικός). Εογ ἐπε Βρ. 
“Βου565,᾿" ορ. 2 Οοσ. 5' ἡ ἐπέγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους : 
Ννῖ5. οὐ τὸ γεῶδες σκῆνος: 2 Ῥ. 1} ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός 
μου.---Ῥρέοτε γοωπάαξέοτις, εἴο.] {παῖγ νεγν ἐοαπάαιίοι ἰ5 οὗ {πα 
δαγίῃ; {88} ἀγα ἀεγίνεά ἔγοπι εαγίῃ, δηὰ {ἰπι|ϊτεὰ ἴο βαγίῃ. Απά 
{παῖ Ῥεΐηρ᾽ 50, {μ6 δὸ ἴῃ πιοῦὰ ἔγαρ!!α δηὰ ἀδβίγαοι 6. ΕῸγ 

““(ουηάαιομβ᾽ 88 ἃ ἤριιγο ἔογ ὑπ “"σοπαϊοηβ οὗ Ἵχίβίεποα "ἢ 
(Βι.), ορ. 22᾽5 (ΕἸἱρ 82) δηά Ῥυ. τοῦδ, 

Ιρς, 204. Τπεβθ 1ἰπ65 ἀγα οὐνίοιιβ ρᾶγβ εἷβ (ορ. ἀύρμε; 0; 
ορ. 661.) [οσπιΐηρ, τορϑίπογ δ ἀϊβίσῃ, νυ ῖ ἢ Ἔχργθββαβ {86 ἔγα! τυ 

δηά, Πυρειθο οδ!γ, 1π6 Ὀγανὴν οὗἩ δυπιδη [1 : πᾶ 5 1π6 
οτοδίυγα οὗ ἃ ἀδυ, ἀγίῃρ' ποσὰ υϊοκίγ δηὰ δαϑιν ἤδη βυιοῖ ἃ 
{τ 116 ἰθβϑοῖ ἃ5 86 πιοῖδ (195; ορ. 15. 516), Ὀογη ἴῃ ἔῃ πιογηΐηρ᾽ 
πη ἀεδά Ὀεΐογα πίρμια!}} (205; ορ. 15. 4813, Ρ5. οοδ"). Τῆς 
νογθ5, Ὄεχργαβϑϑίηρ' πιδη᾽ 5 ἀδβδίγιοιϊίίοη, ἀρρεαῦ ἰο ὃ6 οβοβεηὴ τ 

τείεγθηοα ἴο ἐπε οἷαν Βοιι568 οὗ {πεῖς Ὀοάΐε5 (19); 16 15. ἔγῃβ παῖ 
πε ἤγϑε (ἸΝ 9) 15 εἰβευνβεγε υδϑὰ πηεϊδρῃοσίοα! νυ (265.), Βαξ 
Βογα ἰξ 566 Π|5 ἴο ΡῈ 1 δγαϊὶ : ΠῸῪ γα ογωδδα οὐ ρυϊνοτίζε Ὀδοῖκ 

ἰηίο με ἥπε ἀυδὶ (ἘΝ 91, Ρ5. 9οοϑΞ) ἔγοπι νοι ΠΟΥ αγα πιδάς 
((η. 319, Οοἢ. 127), δοαξδηε ἐο ῥίεδοος οὐ τεἀυοεα ἴἰο ἔγαριτηθηῖβ 
(1Π3": οἵ ἃ ροίξετ᾽ 5 νββϑεῖ, 15. 305). 

2ΟὉ, 21. ϑοδγοεῖν ἃ {τ βΌο ; ὈαΣ τ ΒΟΙΠΕΓ ἀρρδγεΠ Εν 50, οσ 

δἂη ἰβοϊαιβα βείομοβ δηά αἰβιοῃ, [86 ἔογη [5 βυβρίοίουβ δηὰ {π6 
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Ν. 1 σΑ]1 πον ; 5 ἔπαγε δὴν ἐμὲ νν}}} δῆϑυνοῦ {πε ἢ 
Αηά ἴο νπϊοῖ οὗ [πε ΒοΙγ οὔδ5 τἱἱο που ἔπτη ὃ 

ἰοχὶ οοηίαΐηβ 80η16 αυεϑιϊοηαδίε ἔδαίιγοβ (56 ε Ρἢ]1]. ἢ.).--- έ2.- 
ομέ αη» λεοαέμρ} 16 τῇς ἰοχί 18 οογγεοῖ, [58 σμβουά πιδδῇ: 80 
ἰηβιρηϊδοδηΐ ἃγα ἴΠῸῪ ὯῸ οὔδ ποίϊοαβ ἴπ6πὶ, οὐ σᾶγεβ ἔος {πεῖς 
δἴε. 

21. ἔπε ἴαχε 15 οογγεςῖ, ἔπε εηά οἵὨ [1 18 οοιηραγοά ἴἰο (π 
οΟἸαρβα οὗ ἃ ἴεηΐ 85 βοοῦ 85 {πε οογὰ δοϊἀϊηρ ἴἴ ἴῃ ἰϊ5 ρίδοε 15 
Ῥἱ οἰκο ἀρ; ᾿ἶ πε ἤρυγε θα ργεββαά, 6 Ῥοάν ν"}} οογτγοβροηάᾶ 
ἴο ἔπε ταπΐ (ορ. 15. 3812 “τὴν Παδίιδιίοη (ν11)--- ρ΄. ἕο »"ν δοών 
-οἰῖθϑ 2ιίμοζοαῖ μεν ἀιλὰ σαγγίθα αὐνδῪ ἔγοτι πιὸ {Ππὸὶ ἃ 5βῃαρμεγαά᾿β 
τ6ηἴ), δπὰ {πὲ 116 ἴο ἰῃ οογά, Ὅδα ν. δπιρἤῃδϑὶβεβ [6 αυΐοῖς- 
Π655 δηά οοπιρίεΐοηεββ οὗ πιᾶπ5 επά. Εἰβενθογα ἴδ6 οπά οὗ 

11ξε 18 τεργεβεηϊεά Ὁ ἴδε ἤριιγε οὗἩ ουξείηρ ΟἹ ἃ (πγεδά (69, 
15. 38:30), οὐ ουτηρ΄ [Π6 οογά ννΒοἢ συβρθηάβ ἃ ἰδπὶρ (ΩΟὮ. 125). 
--Απα ἐλαέ τούϊλοι τοϊδΐονε] ἘΠῚΡΙ 82 μδ5 ροϊηϊδά ουξ ἴδε ρῃγδεῖςδὶ 
ἱπιρογέεοςίοη5 οὗ πυπίδῃ παίυγα; ἤεγα ἢ6 γονογίβ ἴο ἴδ ροϊπὶ 
(1119) τυβίομ ἔα ᾿βουραι οὗ {Π6 86 15. ἱπίεπάεά ἴο ἰεϑά ἃρ ἴο, 

νίΖ. 115 »πογαὶ ἱπιρογέδοϊοη ; πιθη 16 νὴ βουϊ Βανίηρ δἰαϊπθά 

τυ ϊβάοηι, ἐ.6. ψἱπουϊ Πανΐηρ' ταδὶ σε (6 πιογαῖ 1ἱπιϊδίίοηβ οὗ 
δυπιᾶη ἡδίυγα, στίϊμουϊ μανίηρ Ρεγοεῖνεά --- ἃ5 ἰοῦ, ἔογ ἰη- 

βίδηοα, πᾶ58 ποῖ ρεγοείνεά---ἰδαδξ πὸ πιδὴ (11) οϑῃ δ6 πιογα νυ 
Ῥοτγέεοϊ. 

Ν. 1-2. ϑἴποε πὸ πιδῃ σᾶῃ δα Ϊυδὲ Ὀεΐογε αοά, ἰξ '5. οὐ 
τῆς ἔοο 58} ψῆο γοβθηΐ αοα᾿β ἀθαϊϊπρϑ τῆ ἴποπὶ, δά, ἴῃ οοη- 
βεαύδηοα, Ὀγίηρ' ἀροη {παπΊβοῖναβ αἰβαβίεσ. 

Ι. ΟἿἿ πιοτῦ, ἐς ἐλονγὰ απ», εἴο.] “Ὁ ἱπιρεγαϊίνα ἰβ ποί 

ἱτοηΐοδῖ, θαξ πιογεῖν ἃ νΈΓΥ δηἰπιαθα τπνᾶν οὗ ρυζεϊηρ᾽ ἃ ξυρροβί- 

ἐἰοη : 15 δου ἄρρεαὶ ἔπε δρδίηδί αοά, ἰ5. ἴπετα δὴν {παῖ Ὁ] 

μεᾶγ ἴπθθ ογ δἰά ἱδεε᾽ (1) 4.).---ὔοῖν ο"δ6] απρεῖς : 580 15}δ 
(ΕΙ:Ρμ42) ; αἷϑο Ζϑο. 145, Ρ5. 806 ὃ, Πη. 410. 14. 90 8:15. Ἐροΐυ5. 4277, 

Επ. 19 (απά νεῖν οἴδη : 566 Οβδγῖββ, ἡ. σαὶ ζοο.). ὍΤῇδ Βδανθηϊγ 
Ῥαΐηρβ ἃζε 80 ἴαγπιθά, οὶ οὔ δοοουηΐ οὗ πιογαῖ ρμεγἝδσϊίοη 
(ει. 418), θυξ οὗἁὨ πεῖς ργοχίμη ἰο σοά. Τῇα ν. ἄρρεᾶγβ ἴο 
᾿παϊοαὶς (δαὶ {πε τον ννδ5 ἔδπλ αν ἢ [Π6 οσυδίοπι οὗ βοε Κίπρ' 
δε ἱπεογοαβϑίοη οὗ δΔηρεῖβ (ορ., ρεγῆδρβ, 3323, ΕἸ). ὙὍδδ βάγη, 

οὗ μἰ8 ουδίοπι, που ρ ἢ ποῖ {πε συδίοηι ἰίβοῖ , πᾶν ὃς ἰουπά ἴῃ 
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3 (ΝᾺ); ἔογ ἴξ ἴ ἔπε ἐοοἹ βἢ πιδη, τνῆοπὶ νεχαϊίοη {ὉΠ δῖα, 
Απά ἴδε 51 οπα ψἤοπι ᾿δαϊουϑυ 5 αγοίδ. 

Ζες. 115, τΠογα ἐπα δηρεῖϊ οὗ Υδμνεῆ, νοϊαπίαγ ἀπά ὑπδουρδς 

ΌΥ πιδη, ἱπίεγοε δ ἢ αοά οὐ ὈεδΠΑ] οὗ [εγιιβαΐε. [,δἴογ, 

Ἑδρδδεὶ ἰ5 σεργεβεηϊθα 845 Ὀγηρίηρ [ἢ ““πιδπιογίαὶ οὔ 6 ργαγογ᾽ 
οὗ Τοδὶξ ἀπά ϑαζα βεΐογε αοά (Τοῦ. 1212), ἀπά (ΤΟΡ. 1218 (184) 85 
οα οὗ ἴδε βενθῃ δηροῖβ νῆο ργεβθηΐ [πε ργάγεῖβ οὗ ἴδε βδἰηΐβ ; 

“4[Π6. ΠΟΙ οπα8 οὗ βεάνεη" δα δεβδουρμι ὈΥ [Π6 βοιυΐἷβ οὗ {Π6 

τἱρμίοουβ ἀδδά ἴο Ὀτῖπρ' ἐπεῖὶγ οαιιβα Ὀεΐογε αοά (Επ. οἷ 19); δηά 
ἴῃ Επ. 15 1 15 ἱπιρ!οὦ τῃαὶ δηροῖβ ἀγα ἴπ6 πδίυγαὶ ἱπίθγοθββοῦβ 

ἔοτ τιθῃ : 866, διγίπογ, οὐ [Π15 ἀοοίτίπα Ὀείννθθη 200 Β.Ο. δηά 100 

Α.Ὁ., ΟΒδιίεβ᾽β ἃ. οὐ Ταβῖ. [μον 4,ὅ. Ὑδουρῇ (δα ἀοοσίτίης οὗὨ 
ΔηροΙο ἱπιεγοαϑδίοη ἔουπά ποσὰ ἰ8 ἀϊ δγθηΐ ἔγουι, δηὰ ργαβυτ- 

ΔΌΪΥ ἃ ἰαῖεγ ἀδνοϊορπιδηϊ ἴδῃ, ὑπαὶ οὗ Ζεο. 112 (518 Β.6.), δηά 
Βηά5 πο οἷεας ἀπά Ἄχαοῖ ράᾶγαὶ!εὶ δαγθγ ἤδη Ἑποοῦ (2 πὰ οεπί. 
Β.6.}, ἰδ 18 ΘοαΓΟΟῖν ΘΟ ββαγυ οὐ [Π|5 στουπά ἴο ἴγεδὲ {πε ν. 85 
ἃ ταδυρίηαὶ οοτηπιθηξ οὐ 418 [δὲ βυ ρβεαυεηιν ἔουπά ἰΐ5 ρῥίασα 
Βεγα (.); δηά ἱξ τπῈ οοηπεοίίοη δαΐννεαεη 453 δπά 5; ἰβ. ποὶ 
δἰτορείμπογ οὈνίουβ, παϊϊπεγ ψουά τμαὶ Ὀδίννεαη 451 δηὰ κ5 

θὲ οἷοβοσ (ΞεῈ Ῥβαῖκο᾽β ογϊ ἰοἴβϑιῃ οὗ Ὀ.); ἔογ, 48 Βυ. δῃά Ῥεακε 
Ροΐηξ ουξ, 451 Ξρεαῖΐκβ οὗ ἔπ οοπιπιοι ἰοΐ οὗἉ ἔγα!! πηδῃ; 5; οὗ 
186 ἀεδίγυσείοη οὗ ἔοοϊβ πῃ ρασγίίουϊαγσ. Απᾶ, δρϑίη, κ᾽ ΠΊΔΥ 
βἰδηά τοϊδιδά ἴο 58: εξ ὑοΐ [οὉ ἀρρβδὶ ἴο {πε δηρεῖβ, [ΠΟγοΌΥ 

τη ϑίηρ {πὸ ἰγϊξδιίοη ὁΐ (ἢς ἐοο δῃ; μὲ εξ Πῖπι ἔχγη ἴῃ 

{86 εἰρῆξ ἰδπῖρες το σοά ΗΪπιβ8εῖξ. 

2. ϑίποα πο τηδῃ οϑῇ ὃὲ 51 Ὀείογε Οοά, ἰξ 18 ἔοο! ἢ, δηά 
ἰπάεοά ἔδίαϊ, ἴο σμουϑῃ νοχδιΐοῃ οἵ γεβθηϊπιοηΐ δ πιὶβέογίυπο.---- 

Ῥεχαζέο"] ΟὟΞ (Ὁ}5) πιδβδῃβ δἴνναυϑβ ἔμ ἔδαϊρ' οὗ ομαρτίη δγουβεά 
ΒΥ ἰγεαϊπιδηξϊ γοργάεά (τ ρ ΒΕ οὐ το ρΡῚγ) 85 ἀππηεγε. ΟἾΪΥῪ 

16 ἔρο ϑἢ πιδῃ αἰβρίανβ ἴὲ ὑπάογ πιϊδέογίυπθ. ΟἿ. δβρθοῖδ!ν 
Ῥγ, 1216 “58 ἔοσ ἴδε ἔοοϊ, μἷ5 νόχαξέονε 5 τιδὰβ ποννῃ ργαβθηι.᾽ 
---Ο-᾿Ἡκκ οί |} οἸανοίλ] νῖΖ., ΌΥ οαυπίηρ ἴμαπὶ ἴο πιιγηλις δὲ {Πεὶγ 
Ιοῖ, δηά 50 Ὀγίηρ' ὕροὴ {ποπιβαῖνεβ ἔασι οῦ σδ] απ 165.--- 7.6 ον 
056] ΤΠ : ΟΡ. ΠῚ ΠῚ)" ἃ τζν ἄονα, Ηοβ. 713, ὙΊα ἴεγηι '5 ακίῃ 

ἴο {πε πιογὰ ἔγεαιιθηΐ ὯΒ, {π6 5: πιρὶβ, ογεάδιϊουβ (τ. 1.418) πηδη ; 

566 ΤΟΥ οἡ Ρυ. 146. --ιὐεαίομς») ΠΡ 15 Ρατγαϊΐοὶ ἴο 9, υϑχαΐΐονι, 

85 τα ἴπε σοτγεβροπάϊηρ νῦ8. ἰῃ Ὠϊ. 4215 1, ὙΤΠΘ πογά 5 πεῖα 
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8. 7πᾶνα βεϑη [ἢ ἔοο ϑβῇ ἰακίηρ τοοῖ; 

Βαΐ πῖ5 παδιταιίοη Γννα5 ουγβοα 1 συἀάεηῖΐγ. 
4 Ἐδγ ποὺν γα 15 μι] άγεη ἔγοπι βδίεϊυ, 

Απά {πὲ ν ᾶἃγὲ ογυβῃδά ἴπ [Π6 ρμαΐα ψἱτ ποπα ἴο ἀεἴϊναῦ 

τΠ6 πὶ. 

Αἰπιοβῖ δαυδὶ ἴο 2ασείορ, ῥασείοηαίο ΠΡ ΡῈ: ορ. Ῥτ. 1439, 1ς. 4212 
(4 νναγγίογ᾽β ραβϑϑβίογ). 

3-5. ΕἸΙΡΙΔΖ οἰΐεβ δὴ ἰπβίδποε ἔγοπιὶ ἢἷἰ5 ονη δχρογίεποδ 
(566 48) οοπῆγπιίηρ' {πὸ ἰγαῖῃ βἰαϊεά ἴῃ ὅ: πε βὰν ἃ “" οο 5ἢ 
τῇ ργοβραγίηρ' ἔογ ἃ {{π|6, Ὀιὲ βιιδάδηϊν ονεγίδίκθη ΌΥ πιΐβ- 

ἔοτῖιιπο.---ΤΖαζέηρ γοοῦῇ Ὑπὸ ἢρ. ἰ5 ἰμαὶ οὗ ἃ ἴγε, νῆϊοι ἰ5 

σομηπηοη ἱπ οῦ (8,5: χ,1.9 1εϑ 816 1010 2430 2019), ὕνῶς 
σμγεθαϊ, οἰς.] 38 7 σμγεο; 5 αν δίίοη μανίπρ θδθη γυϊποά, 1 

βυάάξηϊν ουγϑαά 1 45 ἴπε δροάςε οὗ οὁπα ψῆο δμαὰ Ῥδδθη ἃ βίπῃεογ 

(οἴ. Ρ5. 2785 1 ραββεά Ὁγ ἰΐ, δηά, ἴο, ἰξ νναᾶβ ρβοΌπε, εἴο.). Βαυῖ 
“βιάΔάΘηΥ " ΡΌΘΔ5 ὈδαΪγ ἢ “41 ουγδεά ἢ: ψῆδὶ να ὄχρεοῖ ἴ5 

ἃ νεγῦ, βίδιπρ' ἀϊγεοιΥ ναὶ δαρρεπαά ἴο [ῃς Παδἰ δίϊοη, 85, δ...» 

ἐπαῖ τῆς ουγβα οὗἩ Οοά ἔ6]] οἡ ἰΐ : οἴμεογβ, επιοηαΐηρ' ἀϊβδγεπεν, 

τοηάθσ “ννὰ8 ψογπ)-οδίθη," ΟΥ ““νν85 δπιρί6ά οι," οὐ ““νᾶ5 

Ιαϊά νναϑῖε" (566 Ρἢ]1]. π.).---ὐαδέξαέζονι (71}}} ργορεσίῖν ἃ ραβξίογαὶ 
ἴογπι, πιεδηΐηρ ἃ δορεδείθαςσ, οὐ αδοαδ 97 τλοῤλογὰὰς σπᾶ βοοξς 

([5. 6519, 76γ. 235), θὰαΐ οἴει ιιϑεά ἴῃ ροεβίγυ οὗ ἃ μαδιϊδίίοη ἴῃ 
Βοπογαὶ (45 Ῥυ. 483, 15. 337). 

4. Τῇε εἴϊξεοίβ οὗ [πε ἀϊδαδίαγ ὕροη [15 ἔβην: ἀδρτείνεά οὗ 

τοῖν ρτοίϊθοίΐογ, [15 οι] άγεη ἀγα μεΐρίεββ, ἀπά σαπποῖ σοῖ πεῖς 

}υ5ῖ τρῃῖβ. [π {6 πιδπίίοη οὗ ἔδε ἔαϊθ οὗ ἴπ6 ἔσο! βἢ πιδπ᾿ 5 
Βουβα δηὰ ἔπη, ἔΠ6γα 15 δη ἱπάϊγθοϊ ρίδποθ δ δὶ μᾶς μαρ- 
Ῥεπεάϊο 70Ὁ π΄ πι561 (1149), ΚΤ ““μαῖβ᾽" (οτ γαίμεγ “"βαΐενναυ,᾽" 

--ὰ ραββαρὲ οὗ βοπια ἰεηρτῃ τ βθαῖβ οη Ὀοίί 51.465) οὗ δῇ 

Ἑδβίδγη οἷν ννὰβ ἴπῸ ρίαοα νῇθγα }υβεῖοα ννὰβ οἴϊθη δά πηπβίεγεά; 

5866, 6.9.» ο. 3151, Ὁ. 257, Απι. 5109, 18. 2931, Ρ5. 127 (ψβεγε ἃ 
ταᾶη ΙΒ ἃ πυπρογ οὗἉ βίδίνναγε βοὴβ ἴο βυρρογί Πἰπὶ οδῃ 

“ἐς ϑρααῖς ᾿᾿ 5 σσαβ ΠΥ “ἦν Π15 οπθηλίεβ ἴῃ {π6 μαῖα. ὙΝΠΗ 

ανὸ ογμδλδαῖ, οΘοπιρ. Ῥγ. 2253 ““ἘῸΡ ποῖ ἴπ6 ροοῦ Ῥεοδυβε δα ἰἷξ 
Ροοῦ; δηά ογμδὰ ποί ἴῃε δῶιοιεά ἐπ 26 ραΐε." Οη {τΠϊ5 συ. 

νειΖειοϊη γαπηατῖκβ (α2. Πε].2 Ρ. 84), ““Υηδὶ ἃ ϑεπιηῖίε ἀγεδάβ 

πιογα ἔπη δηγτηρ 15 Π6 ἀδβοίϊδιίοη οὗ ἢἷβ ἔβπηΐν, 5ὸ ἐπὶ 15 



ν. 4-6.] ΕἸΙΡΗΑΖ 51 

δ Τηδῖ ψῃ οι ΓΊΠΕΥ μάνα γτεαρεά 1 ἐπα ἤυπρτν δαΐθιῃ, 

Απά [πεῖς σμεαῖ πε ροογ ἰδεῖ 1 (Ρ), 
Απά ΓΊδε {π᾿ τοῖν ἀγαννεῖῃ ἔγοπι {πεῖγ τνε]} 1 (9). 

56 Ἐὸογ αδηιοιίοη σοπιχοίῃ ποῖ ἔογίἢ ἔγοπι ἴπ6 ἀιιδξ, 

Νεῖῖμογ ἀοίῃ ἔγαναι!! βρείπρ' οὐἱ οὗ πε στουπά; 

πλΘ Ὁ 6Γ5 411 ρου ϑ ἢ Οὐ σοπια ἴο πΊίβοσυ, πἰ8 Ποπια 5 ἰα]ά τννδϑίθ, 
δηά [ἰ5 γιυΐης θεσοπΊα ἃ ργονεῦῦ ἔος διΐζυγα ρεπογαίίοηβ" Τηΐβ 

εεἸϊπρ 15 ραγιϊου γῖγ βίγοηρ ἀπιοηρ (με Βεάανίη, δἰ πουρἢ 

πδίμγα!ν ἴῃ πεῖν οαβα ἴποῦα οδῃ 6 πο αυεδίίοη οὗ ἴπα ἴγβοαβ 

Ἰεῖς Ὁγ τπεῖς μαϊγ-ϊεηίβ. 

5. Τῇε δία οὗἉ {π6 ἔοΟ] 5ἢ πιαπ᾿5 ροββϑϑββίοηβ : ΨἸ ἢ ποπα ἴο 

Ῥτοΐςοϊ ἔδδηι, ἢϊ5 οὔῸρ5 Ῥεσοπιθ ἴΠ6 ΡγοῪ οὗ ἴπΠ6 πυηρτυ Βεάδνὶ 

ΡΙΪυπάεογογ. 1116γὰ]}Υ τοπάεγαά, 38 τεδάβ : σνῃοβα (5 ηρ.) βαγνεβδῖ 

1ῃ6 ὨυπρτΥ εδίεϊῃ, ἀπά υἱπίο ἔγοπι (51) ἔπογηβ μα τα καί ἴἰ, 

δηά [6 βῆδγε 18 βδαρδγ ἴογ ἱμεὶγ βδιιθδίδηοαε. ϑοηια οὗ [15 15 

ἱπιροββίθῖθ, ποσὰ ἱπιργοῦδοϊε (5εα ΡἢΪ]. α.). ΑἸτογηδίϊνα δπιθη- 

ἀδιίοηβ οὗ" ρῖνε : Απά {πὲ {πίγβῖν ἀγίπἰκοῖῃ τΠαῖγ τ (οσ, ἐπ εἰν 
νῖπ6). [, 45 ἰβ ργοῦδθϊθ, “" τ γβὶν " 8 σούγθοῖ!υ γεβίογοά ἰη “, 

» ΨΒΙοἢ νοιὰ ἐπδη βαραγαΐθ ἰπ6 ποῖα ἱπιπχεάϊδία ρδγα εἷς 

“ς ΒΟΠΡΊΥ " δηά ““{Π|ΓΒΥ " ΠΊΔΥ ΜΜῈ11 θ6 ἱπίγαβῖνε ἀπά γεβροη- 
5:0 16 ἔογ δὴ οὐἱρίηδὶ ἀἰβιοῃ Ὀεοοπιίηρ' ἃ ἐγ β[ ἢ. 

6-7. ΕἸΙρΙ4Ζ 5:1 ῆε65 (““Εοτ᾿"}) "5 ροβιτίου, (πδὲ 11 15 ἔοο  βἢ 
ἴο οοτηρίαἰη οὗὨ πιϊδέοτίαπα, ὈῪ {πε ργίποῖὶρ!α ἐπαὶ ἔγαν δὶ! (319 π.) 

δηὰ δϑϊοιϊίοη (ἢ δὲν 48 π.) ἀο ποΐῖ βΞργίηρ ουἱ οὗἩ {88 δαγίῃ {πὸ 

ννεεάβ, ἀγα ποῖ βοπιοίίπρ' Ἔχίθγηδι ἴο πιδῃ, τυ ἱοἢ ταὶρῇῃβξ οοπια 

ρου Πἰπιὶ ὑπάεβογνθαϊυ, Ὀυΐ τγοϑαϊὲ ἔγοπι σδιιβεβ ἱπμοσγοηΐς ἴῃ 

ΒυπΊδη ἠδίιγε : [οὉ οὐρδξ ποΐ, ἰπογεΐογε, ἴο Ὀ6 βιιγργιβεά 1 ἢε 

[85 ἴο Ὄχρεγίδησθ ἔμεπιὶ. ΕἸΊρῃδΖ, δβ Ὀεΐογε (411-19), ββεῖκβ ἴο 

πχᾶῖκα ἰξ δαϑὺ ἔογ [οὉ ἴο σγεοοῃςῖδ ᾿ἰπιβεὶε ἐο δὶ5. ροϑίζίοῃ, ΌὉῪ 
β5ῃονίπρ πῖπὶ παῖ 5 οδ56 ἰβ πὸ δχοθρίοηδὶ οπς, Ὀαΐ πηθγοὶν 
ἴδε Ἔχεπιρὶβοδίίοη οὗ ἃ ρΈΠΕΓΑΙ ἰᾶνν : ἴπαγθ 15 ποίῃῖηρ' βίγαηρε ἱπ 
διῖ5 βυβεγίηρ δ] οιϊίοη ; ἔογ ἰξ 15 πδίυγαὶ ἴο πηδη 50 ἴο ἄο. 

6. Οο»ποέλ 7ογ»͵}] οὗ νερείδθ!α στον, 85. 145 4149, Ὁὲ, 1453, 
15. 11}.---Ζ 6 με] ἴῃ 5011: 58ὸ 819 (η.). ““Ἴῆὲ ἀυβι᾽" δηά 
“186 ρτουηά,᾽" 6 ““1ῃς ἀυδι᾽ δηά “16 δαγίῃ " ἴῃ 148, δηὰ 
κα 186 νῦ8. ἰπ Ὀοΐῃ ἤπεβ, δε β πρὶν Ὀεϊοηρ ἴο ἴδε ἢρ. οὗ 
νϑρείδθϊα στονίῃ : δηὰ ἰΐ 15. ἃ πιϊδίαδκε, ἱμεγείογε, ἴο ἀδίθβοϊ ἴῃ 



52 ΤῊῈ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [ν. 6-16. 

Τ Βαϊ πιδη 158 Ὀογῃ υηῖο ἐγαναὶῖ, 
Α5 8ρδγῖβ ἢν υρνναγάβ. 

“«ἔγοτι ἴδε ἄυβι᾽" δὴ ἱπιρίεὰ οοηΐγαδὲ ἴο ““ ἔγοαι οὐ δίρἢ 
(Ρβδῖκε).--δρνγέρρ᾽ οτε“] ΠῸΝΣ 15. υϑεά τεριυϊαῦν οὗἩ ἔγεεβϑ, νερεῖδ- 
τίοῃ, εἴο., στον ίηρ υρ ἔγοπι πὸ στουηά : ορ. Οη. 4ὅ 418. 

ἡ. 15 ὅογπ τρΐο ἐγομδίο, εἴἰο.} “1 18 88 παίιγαϊὶ ἔογ πϑη ἴὸ 
δχρογίθποα πιϊβίογίαπε 85 ἰξ ἰβ ἔογ βραγκβ (566 ρῇϊ. ω.}) ἰο δῪ 
υρννατάβ. [1 ργεββεά, ΕἸΊρῃαΖ ννουἹά πᾶνε βαϊά ἐμαὶ πιδῃ ἐϊά 

ποῖ πιεῖν 811] ἱπίο πιϑέοσίαπε, Ὀυϊ Ὀγουρῶς πιϊβέογίαπε ὑροῦ 

διίπγ56 1 Όγ [ΟΠ] οννίηρ {πὸ ἱπιρυ 565 οὗὨ π'5 εν]] παίυγε; Ὀυϊ ἴῃ δἰ 

βγβϑὲ βρϑϑοῖ ἢ εαρβ ἴπ6 αυσβιίίοη οὗὨ οδ᾽5 5ἷπ ἴω ἴπ6 Ὀδοῖς- 

δτουηά, δηά 411.465 ἴο ἰξ 45 ΠΙΡΉΕΥ δπὰ ἱπάϊγεοιν 845 ροββίθίθ" 
(Ὁσ.). Ταηΐβ ἱπξογργοίδιίίοη (8εε αἷἰβϑο οὐ δῖ: δηά ορ. ὉὨΐ. «].) 
[88 ἀρρεαγθά ἰο βοπια ἴο ἰαδουγ υπάογ αἰ ΒΠου εἶ65. οἰἴπον ἴῃ 

ἰι56 1, οὐ 85 δηὴ ἱπίογργοίϊδιίοη οὗ δὴ ογὶρίπαὶ ραγί οὗ ΕἸΡ:62᾽5 
βρθθοβ. Τὸ δνοϊά ννῇῆδὶ ἀρρϑδᾶγβ ἴο ἴπθπὶ ἱποοηβίβίθπου στ 
οἴδος ραγίβ οἵ ΕἸ1Ρἢ.42᾽53ρεδθοῖ, ν6. ()7αλνό. Κὶ ἀδιιέφολε Τἀδοίορίε, 
χνΐ. 557), ϑρέ. Βε. θυ. οπϊ. νν.δ 7, Βυ. ἤπάβ πε βεῆβθ αἰπιοϑὲ 
ἰδεηπεῖοαι τε τπδὲ οὗὨ 48---ἰΠδὲ πιδη ἴ5 δοϊ νεῖν γεβροηβίθῖς ἔον 
Ἦΐβ οὐνῆ πιἰϑέογσίυπε; δηά, ροϊπιίϊηρ τ[π6 νῇ. ἴῃ ἴ5 δ5 ἃ Ηἰ, 

ταπάογϑ : Βυΐ πδη Ὀερεἰ8 ἵγαναὶ. Ἀυ. ὑγρ65 ὑπαὶ δ 15 ροϊπεῖεβϑ, 
βίποα οῦ δ85 ποῖ υγρεά δες οοπίγαγυ, δηά, ἰακθη δθιγημδι νεῖν, 

ἱηοοηββίαπε τῆ ΕἸΙΡἢ4Ζ᾽5 ροβίζίοη ἴῃ 4138; ποῖ 'β. 1ξ ργορδθῖς 

ἴπδὲ ὁ Ξβῃουϊά Ὀδ ἰαΐτεῃ ἱπίεγγορ αι νοεῖν : ἴογη, 45 ΠΟῪ ἀγα, ἔγοσι 

τῃοῖς οοηΐοχί ἴπα νν. τοηϊδίη οὔβουγο Ῥδδᾶξο, ποῖ ρεγβαρϑβ υἱτἢ- 
ουξ τεάβοῦ, φυεβέϊοηβ ποῖποσ “’ ποί ἔτοπι [πε ἄυ5:" ἴῃ δ᾽ τοδί 
τλθδηβ ποῖ ψἱπουΐξ ἃ οαυ56, ἀηά Βαζαγάβ ἴδ Ξυρρεβίίοη τῃδὶ ὁ 
ΤΆΔῪ οτἱρί πα Πν μαναὰ δηγηχεά ψπαὶ ἰξ πον ἀδηΐεβ (ορ. Εἰοδέεγ, 

Ο Ῥγοροβαεβ δδῃ ἔοσ Ὁ ν5), ἀπά ἐπαξ [Π6 πηδδηΐπρ 8: πιϑῃ 18 

ἀοοπιεά ἰο ἔγανδὶ! Ὀγ ἴπ6 οοπάϊεϊοπ5 οὗἉ πῖ5 δαγέδ!ν [6, θυΐ (ν.1Ὁ) 
1Ππ6 δηρεῖβ Ἔδβοδρβ, βἴποα ἔΠῸῪ ϑοδγ δίρἢ δῦονα (ἢ οαγῖβ. Βυΐ 
186 δϑβϑιιπιρίοη παὶ ““βοῦβ οὗ ἤδη" τβθᾶῃ ποῖ “" βρδαιΐϑβ᾽ 

Ὀυΐ ““δηρεῖ5" (ζ ἐἱδν»»"ο" 5), 18 ργεοδγίοιιβ. 

8-.τό. ννετε ΕἸῖρἢΔΖ ἴῃ 70 δ᾽5 ρίδοε, 6 ννουἹά Ὀοΐαϊκε ᾿ἰπιβεῖ 
ἴο αἀοά, ψῇο ἴῃ Ηἰ5 γι] οὗ {πε ψνου]ά 15. σιυΐϊάδα υπϊίογηνν Ὁ 
Ῥυγροβαβ οἵ ροοά (1016), Δηά ψψῆο, Ἔνεὴ ἤδη Ηδ βοηάβ ομδϑιςε- 
πιοηΐβ, ἀδϑίρηβ {πεπὶ 85 ἃ δ᾽ βϑίηρ (117-53). 



ν. 8:12} ΕΙΊΡΗΑΖ 53 

8 Βυῖ 85 ἴοσ πης, 1 νψου]ά Ξεεἰς υπῖο αοά, 
Απὰ υπῖο αοά νουϊά 1 ἰὰγ ουΐ πιν σαυβε : 

9 Ύ,ηο ἀοεί στοδὶ τπΐηρϑ δηά ὑπβθαγομδθίθ, 
Μαγνοϊουβ ἐπίηρβ υτῖπουξ πυπιθογ: 

10 ὙΜῈο ρίνειῃ γαίῃ ὑροη πὸ δαί, 
Απὰ 5επάειῃ τνδῖεγβ ρου ἴτε δεῖ 5 : 

Ἱ ΓΥΝΒΟ 1 βαϊοῖ ἢρ οὐ δίρ ἢ ἔποβα ἴπδὲ Ὀ6 ἴον; 
Απά {πεν Ποῖ πιουγη ἀγὰ Ἔχαϊοά ἰο β8δέἔεϊυ. 

8. Βωῖ Τὰ τς Ηδρ. ἃ βίγοηρ δάἀνεγβδαίνο (25), πιαγίκίπρ'᾽ ἃ 
οοηΐγαβὲ ἢ πὸ Ῥεμανίοιι ἀδβογρεά ἴῃ 1 3.---δεεῖ τρρεῖο Οοα] ἃ5 
δῃ ἱπαυΐγος (18. 819 1110 41.), δϑίτίηρ δυπιθΐγ ἔογ μοῖρ δηά 
δυϊάδποε. 

9-16. Α ἀεβοτίρεέίη οὗ {πὲ ψοπάογαι ροννεῦ δηά ορογδαίίοη 
οἵ 6οά, ἱπίεπάεά ἴἰο 5ῆον το.ὧν 10" 5ῃπουϊά ἴαν πὶ8 οδβδα Ὀείογα 

Ἡΐπι. Οοά ἰ5 νοηάογία! ἰη ροννεῦ ἀπά ροοάηδββ, θΟΪὮ βἜπογα 
(), ἀπά ἴῃ ραγιίουϊας ἰπ ἔεγα Ἰ Ζίπρ᾽ τπς τῆ γβὲν δαγίῃ (}0), δηά ἴῃ 
δαϊυκεηρ {πὸ πῆδῶν ἱπααιδ! 168 οὗ βοοίεῖγ, ἴῃ δποουγαρίηρ δηά 

Πρ υρ ἴδοβς παΐ ἀγα δραβεά, δηά ἴῃ ἀδέδαϊίηρ᾽ (Π πια!!οἷουβ 

ἁἀενίςε5 οὗ ἔπε ογδῆγυ, ἀπά γεβουΐηρ' [6 πεεαγ ἔγοπι {πεὶγ οἰαϊοπα5 
(115. 

9. ΟΥ̓ 919 (αἰπιοβὲ ὑπ 5ᾶπιῈ ννοσγάϑ5). 
10. Απ δχδπιρῖία δὲ οὔος οὗ αοά᾽β ρονεγ δηά οἵ Ηἰβ Ῥεπονο- 

Ἰεῆςα : Ηδ βιυρρίϊεβ ἴῃς Πἰγβίν φαγί β ἢ ταῖπ δηὰ βίγοαπιβ οὖ. 

τνναῖογ. ΟἿ, Ρ5. 148; δηά (ἔον ὃ) το φ41}. 
11-1ό. [ἡ 86 πιογδῖ βρῆογε, αὐ δβ ργονίάδηοε δοὶβ ὃῪ γαϊβίηρ' 

ὉΡ δηά Βεϊρίηρ᾽ ἴα ἴον ἵν δηά ἴῃ πιουγηογβ, ἀπά ΌΥ ταβουΐηρ 

τπε ροοσ ἔγοπι ἴπ ἀἄδνίοεβ οὗ ἴῃς ογαῆγ. 
118. Οὗ τ 5. 28, Ρ5. 1137", ΗἜ ββϑοῦγεβ ἴπ6 πιουγποῦ 

αφζαϊηδὲ {πε ἀναγίος οὗ παγά-πεαγίεα ὀρργεββοῦβ : οἵ. ὦ Κὶ. 41. 
Τῆς ΗδςΡ. νογά (ὙἹΡ) ἀοε5 ποΐ ἄεποίε ἃ βίδίε οὗ πηὶηά (Ξϑογγονΐηρ᾽ 
οΥ γτίονίηρ), θαϊ (πιεαπίπρ᾽ Ργορεσῖν 20 δὲ ἀὲγέν) ᾿ιὰ5 τοΐδγθπος 
ἴο [πΠ6 54.411 ρεΐβοη δηά ἀδγίς δἰἰγ (πεδά ξΞργίηκίθ ἢ 
ΑΞ 65, 5δοϊκοίοϊῃ, εἴς.) οὗ ἃ πιουγποῦ πη [π6 Εδϑί: οἵ. 2 85. 139, 

Εϑι. 4. 
121. Ηε (τυκίγαϊεβ ἴῃ πιδ᾽οἱου5 ἀδνῖοαβ οὗ πε ογαξέυ, ψῆο 

ΒοἤαπΊα, ἔογ ἰηβίδηοε, ἴο Ῥεηεῆϊ {πεπιβεῖνοβ δὲ ἴπε ὄχρδηβε οἱ 

ἴδε ἱπποοβηξ οἵ ἴδε ροογ (οἔ, Μίο. 431-38 γ5, 15. 227 οἴο.). 



54 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 708 [σ. 12-1δ. 

18 ΚγΏο ἐγιιίγαϊειἢ (πα ἀενίοοβ οὗ {π6 οὐδείς, 

80 {Ππαΐ {πεῖγ βαηάβ σδηηοΐῖ σγγυ ουξ Ξοιιηά σουηβεῖ. 

18 Ὑγῆο ἰαἰκοῖῃ {π6 τνῖβο ἴῃ ποῖγ οὐνῃ οὐδ π 655 ; 

Απά [δε οοιηβεῖ οὗ {πα τογίιοιυβ ἰ5 σατο Ποδάϊοηρ. 

16 Ἰῃ {Π6 ἀαγίπι6 {ΠῈῪ πιοαῖ νυ ἹΠ ἀδγίκηθβ5, 
Απηά 85 ἴῃ {πε ηἰρῃξ ἴΠῸῪ ρτορα δὲ ποοπάδυ. 

16 Βιξ δα βανοίῃ [{πῃ6 ἔλίΠογ 6551 ἔγοπι [πεὶγ ϑυνογά, 

Απά {Πα περᾶν ἔτγοπι ἴῃ παπά οὗ ἴπε πιρμΐγ. 

12. Ἐγωδίγαξε) οἵ. Ῥ5. 33,95, 15. 4455.--- Οανν οἱ ϑοι»αἷ σομηςο) 

οἵ, Ραγδαρϑβ, σολέσυθ σμοοθςς : 566 ΡΒ]. ἢ. 
13. Τακοίλ) ἃ5 ἴῃ ἃ ηδῖ ογ ἵγαρ, Απὶ. 3" ὅ, 5. 358 ([π6 Ξαπι8 

ψοτα).---ρ ἐλσέγ οτόν ογαγ ζρ655)] ἴτ Ῥεσοπιεβ {π6 πιεᾶπβ ὮΥ͂ 
νυ Ὠ ἢ ἘΠΕΥ ἀγα ἐπατηβεῖναβ συϊησδά (οἴ. 5. γ1δ ς)7 (8, Ῥγ, 2657 2819). 
- 726 ἐογέμοι 5] ἐ.6. ταδὶ ΜὮΏΟ ρυγϑας ἰογίαοιιβ οΓ ογοοϊςο τνᾶὺ5 
ἴο διίαίη {μεὶγ θεάς. Οἱ, Ργ. 88 ““Ἐῆεγα 15 ποίῃίηρ ἰοσγίιοιβ οσ 

οἵοοκεά ἱπ {πεπὰ (Ὁ) ζα ΠῚ Ῥε); 5. τ857 “Ὑγῃ {πὰ 
ογοοκαά (μου βμοννεβὲ ἔπ γϑ6 1 τογίυοιιβ ᾿ ὄπβτ ἘῸΝ Ὁ»); Ὁε. 326 
ὈΡΟΠΕΑ δὴν "ἦπ.---ς οαγγίδα Ἀεακοηρ] 111. λαεέσησαϊ (πἀ]γ), ἑ.6. 
Ρτιεοὶριταἴοα Ῥεΐογα [ἰ ἰβ τῖρα, ἀπά 50 ἐγιιβίγαϊεα, [188 15 [ἢ ΟΠΙΥ 
ΡΆΞΘΔρῈ οὗ 700 αυοίϊεά ἰπ 6 ΝΤ. (1 Οοτ. 319 ὁ δρασσόμενος 
τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν). (τ δα5 ὁ καταλαμβάνων 
σοφοὺς ἐν φρονήσει (4. -ἰ αὐτῶν): 5:1. ῬαᾺΪ πιυβί, ἐδεγαΐογα, 
δᾶνθ εἰἴμεγ ἰγαπϑίαϊθα Πἰ πιεῖ! ἔγοπι {πΠ6 ΗἩδεῦτεν οἵ υδεά 5οπλθ 

νεογβίοῃ οὗ ἴῃς ΟΤ. οἴμεγ ἴμδη (τ, Εοτν ἔπε ἱπιρί!οἱέ ογι οἶδα οὗ 
“δε νυνῖδα,᾽" ορ. 372. 

14. Τῇδ ρῥεγρίεχιν δπά Ὀεν]ἀεγηθηξ οὗ πόσα νβοαι αοὰ 

ἴῆυ5 [πννατίβ. ὙΠΟΥ ἀγα {κὸ ὈΓ᾽ηα ρεορίςα στορίπρ' δδοιΐ ἴῃ ἐπα 

Ὀγίρμς ἄδγ.. Εογ {πὲ ἱπουρπῖ, οἵ. 1233’, 15. 1τοἷ δ΄; ἴοσ {86 
ἤρσυτα, 1235, Ὁι. 2859, 15. 5909, 

τοῦ. Απά 80 {πε ροοῦ, ῃοβεα γυΐη {Π 656 “ σγα τυ " οπ65 πδὰ 
Ὀεδη οοπίγνίηρ, ἴα ἀεϊνετεά ἔγοπη {πεῖς οἰυϊοῆαβ, δηά αν], 

ΔὐΔβΠεα, ἰ5 ΟὈΪρ'΄εἀ ἴο βῖορ παῦ πηοιίῃ. 
15. μι. 32) τεαλάς : ““850 ἢδ βανείῃ ἔγοπι ἴδε βινογά ἔγοπι [πεὶγ 

του, Απά ἔγοπι ἴῃ μαπά οὗ {πε πιρμίν τπ6 πεεὰγ." Τῆς 

ἱπηρεγίδοι ιν Ὀααποθά ρδγδ 6 15πὶ βῆοννβ πὶ ποσὰ πλιιδὲ Ὀ6 

ΒΟΠῚ6 Ἔγγοῦ ἴῃ ἴπΠ6 ἴαχί. Ὁῇα δγγοῦ οδηποῖ 6 οογίδι ηγ οογγεοίθά 

(566 ΡΒ1]. Ω.}; δῖ (ἢ6 σδηδγδαῖ βθῆδε 8 οἷθαζ. 



ν. 16-19.] ΕἸΙΡΗΑΖ 55 

16 80 {πε ροογ δαίῃ δορε, 
Απά υηπρμίδουβπεββ βίορρείῃ πο που. 

ἹἹ Βεἢοἱά, ΠΑΡΡΥ 5 ἴπ6 τηᾶπ ψποπὶ αοάἁ σοτγτεοίθίῃ : 
Απηά ἀεβρίβε ἔπου ποῖ [πε ομβαβιθηϊηρ' οὗ πε ΑἸπιρ ἢ γ. 

18 ἘῸὸγ ἀ6 πιαίκει ἢ βογε, δηά δἰπάδε ὑρ ; 

Ηδε νοιπάείῃ, δηά ἢϊ5 αηάς ἢθ64] 

19 Τῃ εἶχ ἐγου 85 ἢ6 ννἱ}} ἀεἰϊνος ἴπ66; 

Απά ἴῃ βενθῆ π0 εν} ψ1}} τουςἢ {Π 66. Σ 

160. Ορ. Ῥβ. 1ογβῦ ΠῚ ΠΥΒΡ Πρ ῦ5).. ΤΉαβ6 νεῦβεβ ρίδοβ 
Ῥείοζε ι. ἃ βἔίγδηρ ρίοΐυγε οὗ {πε βοοῖδὶ οιιϑίοπιβ οὗἩ [6 {{π|6. 

Βυῖ τπ6 ργορμεῖβ δπὰά {πῸ Ῥϑβαϊΐπιβ ΑΔΠῪ οογγοδογαία ἰξ. ΤΠοδη, 

85 ποῦν, ἰη {π6 Εδβῖ, πιδη οὗ δὴν ννεδ! ἢ οἵ ροβιτίοη, ἰΪαπάοννπεγβ, 

Βονεγημηθηΐ ΟΠ οἶα]ς, ἰγαάδϑπιθη, πιοηθγ-Ἔπάογβ, οἴο., ἰεανα πὸ 

βίοηβ υπτυγηεὰ ἴο ἀρρτδηάϊζΖε [παιηβεῖνεβ δὲ τη6 ὄἼχρθηβα οὗ ἴπ8 

ἀεἔδποεῖεββ δά {πῸ ππίογίππαΐα. 

17-26. Απά 80 ἔπεγε 5. ἃ ρυγροβα ἴῃ 70δ᾽5 ΔἸ οἰϊοηϑβ : [ΠΟΥ 
ἅτε ἀεβίρηδά ἰο ἐπά ἰπ πιογε δρυπάδηςξ Ὀ]οσϑίηρ; δηά ΕἸῚρῆαΖ 

ἄγανβ δὴ ἰάὙ]116 δῃά δηρδρίηρ ρἰσΐαγε οὗ ἔπ6 παρρίηβϑβ αυνδϊεηρ' 
]οῦ, 1 δε Ψ1] Ὀυΐϊ τεοεῖνα αοα᾽ 5 ομδβιϊβεπιεπὶ ατρης. ΤῆῈ 

Ῥᾶββαᾶρε ἰ5 ἃ Ὀδδυς ] δηὰ σι Κίηρ ομο, δαάπιγαγ δἀδρίοά ἴο 

τονε οὔ αἱ γα ΠΕ οἰγοιιπιδίδηςεά ἔγοπι [0Ρ ἴο ρεηίΐεηος δηά 
βιΡηλ5ϑίοη. Βαυΐ 7οὉ [65 πο β'ηπεά ; δηδ, παίυγαιγ, ΕἸ ρα Ζ᾽5 

διρυτηδηΐ πιδῖκαβ ΠΟ ἱπηργεϑβίοη ὑροη ὨΐΠ). 

17. ΕἸΡἢδΖ Ὀερίηϑβ Ὁν δρρί γἱηρ ἴο }οὉ {π6 πιαχίπι οὗ Ρσυ. 411-13 
(ᾳιοϊεά Ηερ. 1125.5), “Δ εςῥίδε ποί, ΤᾺΥ 5οῦ, 226 ολαείομέμρ᾽ οὗ 

Υδῆν ἢ, δηά βρυγη ποὶ Ηΐβ γεργοοῦ; ἔος ψῇοπὶ Ὑδν θῇ Ἰονοῖῃ 

Ηε οονγγοοέοίλ ; ἀπὰ (ἐγεαῖοι ἢ) 45 ἃ ἔαϊμεγ (οσ, τ (κα (οἴ. 188 Π6το), 
απ ν»εΗακοίλ 50γ6, οὐ ῥαΐποίλ) (6 βοὴ ἴῃ ννῆοπι Ης ἄορ ει ἢ.᾽" 

18. Εος ἨἊς ἀοες ποῖ πιακα βϑοσα οηἶἷγ, Ηδ αἷϑο ἢεαδὶς. 
““(οὐ᾽β ἀγαβίὶς βυγρεγυ 15 ἔογ {86 βιβεγεγβ πίρῃεγ σοοά, ἀπά 

με παπά {πδὲ ιι568 ἐμὲ ἱκηῖξε πἱέμους δίπομίπρ' ἰ5 αἴβο τῆ ραπεῖθ 

μδηά τπδὶ [θη άογίν Ὀἱπάς ὡρ ἴῃ6 ψουπά᾽" (Ρε.). ΟἿ. Ηος. 6), 

Ἀι. 3289, Α͵5ο 15. 20 ὴ, 
1 Ε΄. Αἢ εἰοαεηξ δηυπιογαίίοη οὗ {πὸ δ᾽ οββίηρβ πο 10Ὁ 

ΤΑΆΔΥ δχροοῖ, 1 Πα Ὀυ ἔο]ονν5 ΕἸΙρἢ4Ζ᾽5 δαάνίοα. 

19. Ουὲ οὗ 41] ἰγουδῖες δπά ἀδηρεγβθ, μβονενεοῖ πυπιογουβ 

ΠΟΥ ΠΊΩΥ 6, ἢ6 Ψ|Π] 6 ἀεἰϊνεγεά.---ϑέχ. . . σευδῃ} 5 δῇ 
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30 1ῃ ἐλπιῖηθ δ6 ν"}}} τθάβϑπχ ἴπε6 ἔγοπι ἀθδιῇ ; 

Απά ἴη νᾶῦ ἔγουι ἴπ6 ροννοσ οὗ ἔπε σιννοσζά. 

31: [ἙἜτοαι ἔπε Ξξοουγρα οὗἉ ἔπε ἔρηρτια ἔποιι 5ῃ: 6 Πίά ; 
Νεϊίπος 5ϑμα]ὲ που δα δἴγαϊά οἵ  ἀεβοϊαἰίΐοω  τυβδη ἐξ 

οομιοίῃ. 

δχδηιρῖς οὗ ἴδε ““ Αβοεπάϊηρ πυπιογαίίοη," οὗ νδομ ἴπογὰ ἃγὸ ἃ 
Βοοά πιδηγ οᾶ565 ἰη 6 ΟἿ. Τα πιοδηΐηρ ἰ5, [πὲ βἰχ νοιυἹά 
6 8 ἰαγρα πυπρασγ, Ῥυΐ ἰξ 5. ἱπογεαβεά ἴο βανθῶΏ. 980 ἴω οἴπογ 
οδ868: ἃ πυῦρογ ΜὨομ ψουϊά 6 οοπιρίεϊς οὔ βυϑῆοίθης ὈῪ 
ἰϊ56 1 18 ἰπογοαβοά---οσ, ἰδ 1 ἀδηοίεβ ἃ δίῃ, ἔογ' ἰπβίϑηοα, 18 

αρρταναῖοά---Ὀ ν ἃ υηϊξ (ορ. α-Κ. 1345). Εογ δέκ δπὰ ςευδη (85 
Β6γα) 866 Ρχ. 618, σἤεγα δανθη ἰμβίϑηοεβ ἃγὰ ρίνϑη ἴῃ ἴπ6 ο]]ον- 
ἴηρ νν. 61-1Ὁ, 0 ἱ ἢ πέρ πὰ ἐδ ἴῃ ϑῖγ. δεῖ; ὅσο δηὰ ζάγεο, 
Θίγ σοἵδ; ζάγεα δηὰ Ἴομγ, Ῥτ. 208, [Ιἡ οἵπον οϑβθβ, ὄνθὴ ἤθη 
ἰπβίδηοεβ ἔοϊΐονν, ΠΟΥ ἅτ ποῖ τιδάς ἴο βαυδὶ οἰΐμεγ οὗ {πε 

ΠυΠΊΡ6 ΓΒ γεν ουβῖν πιδηςοηδά (80 Απὶ. 15.-}. Ηδτγα, ἴῃ νν.39.5, 
1παγα 18 Βοπ6 ἀρρδδγαηοα οὗ {πὸ πιεηιίοη οὗ βανθὴ ἀϊξίγεϑςϑαβ : 

νἱΖ. ἔληχίηθ, 395; τυᾶῦ, 30, βἰδηάογ, 3:4, ἀδειγυοιίοη, 10, ἀδϑίγαο- 

εἴοη δηὰ ἀδβαγίβ, 335; υἱἰά Ῥεδϑίβ, 30, Βυϊΐ ἰξ ῥγεοίβεϊυ βενβῆ 

ἰηβίδηοαβ ψψεγὰ ἱπέοηἀεά, ἴπ6 ἰαχὲ τηϑὲ να βυογαά; ἔογ ἵνο 

οὗ με ἰπβίδῃοαϑβ, δ ἰϑδβὲ ἰῃ 38, δγὰ ἰάδηξοαὶ, νἱΖ., ἀεϑίγαοιίοη, 

31:5 (ἢ) δηὰ 33. (12); δηὰ ἔαπιῖπα δηά ἀδαγίῃ γα ργδοῖοδ!ν 
ἰάδηιο δῖ. Ῥογπδαρβ, πονγανοσ, ἰΏ ΔΩΥ οδ86, οπα οσοιζγοησα οὗ 

«“« ἀεϑίγυοξίοη " 8δοι]ὰ Ὀ6 τοπιονοά Ὀγ γεδάϊηρ ἔογ ἫΦ ἴω 31 πρῶ, 
«“ἰεεοϊαδέοκ (Ὀτ.), οὐ δ᾽, ἃ ἄρνπονε (Η οἵμι.), ἰὼ. νῃϊοι Ἰδεῖος οαβα 
να πυρῆς ρεγῆαρβ οοπιρᾶγα Ῥβ. οἱῦ. ϑανϑὴ ἰηβίδῃοαβ γα 

οογίδίηἶυ ποὶ ρίνεη ὈῪ {πε τυτίϊεσγ, που ρ ἢ ΠΟῪ πιᾶὺ πᾶνε θθθη 

ἰηϊοπάθά ΌΥ ἴδε ἱπίεγροίαίον, 1 Βε. Βυ. Ὠυ. δἴὲ γτρδε ἴῃ 
τοραγάϊηρ 33 δ5 ἱπίεγροϊαϊθα, ρδγὶϊΐνγ οὐ ἴδε ρσγοιπά οἵ {π6 

τερειτίοη οὗ ἀδδέγυοϊίοη δηά ἴπ6 νἱτγίιιαϊ τερεις οι οὗ πυπροτ, 
ΡΔγΕΪΥ οα ἴμε στουπὰ {παὶ 33 15 ποσὰ ἔοσγοϊ 6 ἰξ ποῖ δηξὶοἱραϊεοὰ 
Ὁγ Ἐ», 

20. ἴπ ἔδπιῃα δηά τνδῖ---[βοϑα βοοιγρ8β οὗ δε δηοίθηϊ Εαεὶ 

- 5 116 "1 θ6 βϑοιγαο. 

21. Τὰς φτοομγρ 7 ἐδδ ἐορρμ6}] 7.6. 5βἰαπάετ, οαἰυπιην. ΟἿ. 
ἔον {πε ἤἄρυτα, ]ετ. 1818 “««(οπια, ἰδὲ υ5 φρο λέμε (76τ.) τοὐϊὰ ἐὰλδ 

ἐοηρμσ." “5᾽δηάον᾽" 18 ἃ γδῖμοσγ βρϑοῖδὶ “" ἀἰβῖγεββ ᾽"᾿ δ8 οοτ}-: 
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5. Αἱ ἀεδβισυοξίοη δηά ἀδαγίῃ ἴπου 5Π411 ἰδυρἢ ; 

Αηά οἔ ἴπ6 Ὀεα5ῖ5 οὗ {πὸ δαγίἢ ὃ6 ἴδου ποί αἴγαϊά. 

35 Ἐὸσ ἴδου 5Παῖϊ Ὀς ἰῃ ἰδαρια τυὶτῃ [Πὲ βίοπες οὗ πε δΒεῖά ; 

Απά πὰ Ὀεαβίβ οὗ ἴπε βε] 4 5841} θὲ δἱ ρεδοα υἱεῖ ἴΠ 66. 

ρῬαγεά στ ἴῃς οἴποῖβ ἰηβίδποεά. Ὁ. βυρρεβίβ (παὶῖ ““ ρεβί- 
Ἰεποα,᾿" ρεγβαρβ ἽΔ, [π6 ΠΥ οπα οἵ ἴπε ἔουγ βογὰ ᾿υάρπιοηῖβ 

ταοηϊοποά ἴῃ ΕΖίκ. 1475} δῃηά ποῖ πιδηϊ οημδά ἤθγα, πα ομοα πᾶνα 

Ῥδδϑη πιδηςοηθα ἰηδίθδά οὗ {πε ἴοηριιε; ΕΒ βυρρεβίβ {παῖ 

τοηρτιο βίαπάπ ἔογ ἰοηρια (οὗ ἤτγο). 
22. 726 δεαεές ο7 ἐλε ὁα»͵}}) ὙΝ1ἃ Ὀεαβίβ ὑνγεαγα πιυσῖ ἀγεδάθά 

ἴῃ Ῥαϊεβείηθ ἴῃ δηποίεηξς {{π|68, δβρϑοίδ! νυ ἰἢ (πὰ οουηίσΥ τγᾶ5 
ἀερϊειςά οὗ [18 ροριυϊαιΐοη (6.,». 2 Καὶ. 173). ὙΠΕΥ ἔογπιὶ οἠς οὗ 

ἘΖεϊκῖ "5. “" ἔους βογα ἡυἀρπιεηῖβ ἢ: “{πὲ 5βιύνογά, ἔαπιΐηθ, ποϊβοπηα 

Ῥεαϑίβ, δηά ρεϑεϊεπος" (142}). 
23. Ῥοειίοδὶ ἄῤιιγεβ, ἱπιρ γίηρ [παῖ βίοπϑϑ νν"1}] ηοΐ δοσιιπιυΐαῖα 

ἴο πιᾶῦ (δε ἢεϊ45, ποῦ νὰ Ὀεαβῖβ διδοῖς [πὰ ἔοϊἀβ ογ ἰγαπιρὶα 

ἅἄονγῃ (Π6 ογσγορβ. 0}᾽5 ἤοοϊβ δηά πεγάβ, δῃά ἢὶβ μαγνεβίβ, ψ}}] 
ἴῆυ5 6 οί ρθη] ἀπά βϑουγε; οὗ, Ηοβ. :δῖθ (8) (νῆα 
οσυσηαρξ τερταβεπίβ ἴπ6 β8άπια Ηθῦ. νογά 45 “"}1εᾶρὶι᾽᾽ Πετγα). 

Τῆς ἰαχὶ ϑβοδγοεῖνυ γααυΐγεβ δπηεπάδίίοη; οἰπεγινῖβα δὴ οἷά 
βυρρεβίίοη οἵ Κδϑἢ! 5, γεοθηεῖν γον βεὰ ὉῪ Κόπες (4 γολίυ ,ῶνγ 

Αοἰξρτονϑτοΐςεσηδολ.», τοτο, 75 Ε.) ἀπά Βε. (ΖΑ͂ ΤῊ, τοῖς, 63 {.), 

ψουὰ Ὀ6 αἰίγδοίίνε : ἔος σέορδς (282) οὐ ἐλσ “εϊα (6 Υ βυθδι ταῖς 
οἰ, οὐ ρπιοριθς (Δ οὐ ν)1}), ἱπιρίβἢῃ: Ῥεΐηρβ ποῖ, δοοογαϊηρ ἴἰο 

τνυὔἱάεβργεδά (οἰ Κίογα, πᾶν Ὅς 45 ἰηϊυτίουβ δἃ8 νν"]Ὰ4 δεδϑίβ ἴο 

Δρτου!ταγαῖ ργοβρογν ; πε Ρᾶγδ]]εἱ ἴο ““ Ὀεδϑίβ οἵ (πε δεῖ" ἴῃ 

δ νουϊά 6 δἀπιίγαδῖε. ΕῸγ ἔπε ἴογηι σοης, οἵ ογεῖς, οὗ ἐλ ,εϊά, 

τϑϊοῖ οἡ {π|5 Ὠγροίπεϑὶβ ψουἹά 6 Δρρίϊθά ἴο ἔδεπι, ορ. ἴδα 

Αγαδὶς σέ ᾿αγα, ῥεοῤίε οΥ ἐλε Ἰαμά (566, 6.9.» Πουρπιγ, Α4γαδία 

Δ φονέα, '. 136). Β6. βυρρεβίβ {μαὶ {π656 εἰβ πᾶν 6 σοπι- 
Ῥαῃπίουϑ ογ ἄουδῖεβ οὗ ἴῃ σἔγύη (ΕΝ. ““βαῖγιβ ᾿: 8ε6 528ὲ. 

5.0.). ὙΠα επηεηάδιεοηβ οὗ ἙΒε οὗ (φἰέγρ-)σέοτιος ο7 ἐλ6 ἀδυασσέαέον 

(ΤΊ), δπά Εἰ οδίοσ, μαέρισςςος ()Ό0), πιᾶν Ὅς ἀϊπηι5βθά. 
24-26. Ἠΐ5 ποπιεβίεδα υ" 1} 6 ργοβρεζουβ, ἢἰ58 οββργίηρ 

πυπιεζοιι5, πα δα δἰπιποῖ 1} 6 ραϊμεγεά ἴο ἢἰ5 ἔδίπεγβ ἴῃ ἃ 

τῖρε δηά νἱρογουβ οἷά ἀρῈ. 

24. Κηοιο] Ηΐβ ἀμοιοίεαρθ οὗὨ ᾿ὶ5 βεσυγίεν ν" 1] 6 ἴΠ|6 οἰ πιαχ 
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3. Απά ἴπου 541} ἱκῆον {πὶ τῃγ ἰεπὲ ἰβ ἴῃ ρεδᾶος; 
Απά ἴδοιι 5ῆα] νιϑὶς ὑπγ Πποπιοδίθδά, δηὰ βῆῃδὶς πιῖ55 

ποίπίηρ. 
35 Τῇοιι 5411 ἱκπον αἷβο (δαὶ τῃγν βεθά 541] ὈῈ στεδῖ, 

Απά {πίη οἴδβρεϊηρ 45 πε μεγθαρο οὗ {πε δαγίῃ. 

36 Τῇοιι 5ῃι4]ξ οοπια ἴο τὮΥ ρτάνε ἴῃ ἤγηι βίγθηρτῃ (9), 

Α5 ἃ 5δοοῖς οὗ οογῃῇ σοπιεῖ υρ ἴῃ ἰ15 ββάβοη. 

27 [ο (5, γα ἤδνο βεαγοπαά ἰξ οιιϊ, 80 ἰΐ ἰβ ; 

[νγὲ μανε 1 πεαγ(ὰ) 11, δηὰ ποῖβ ζάσοι ἰξ ἔοτ ἔθγβεις: 
ΝΊ. 1 Απὰ ]οὉ δηϑιννεγεά δπά Ξαἱά, 

οὗ πὶβ παρρίπεβ5.-- Κέρι2] οὐ, ἐπισρεοί, ἴο 5ε6ὲ {πὶ 41] ἰ5 τὶρῃι. 
80, 6.9., 16τ. 232; οἵ ἃ βῃερπογά ἱπβρεοίϊηρ δὶ βῇβερ.----δλαζ 

νιΐδς ποίλέηι9} Νοιμίηρ Μ1}} πᾶνα Ὀδεη βίοϊεη; πὸ δηϊπιαὶ νν1}] 

Βᾶνε βίγαγεαά ἀννᾶύ, οὐ ὕδβεη δενουγεά Ὀγ ἃ νν]]ὰ Ὀεδϑί. 

25. Ηἰ5 οββργίηρ' νν}}]} θῈ πυπιεγοῦβ. Ηἰ5 ἰοβί ομ ] ἄγε (ς. 1) 

11 τῆι. θ6 τϑρίδοβα.-- -ας 22:6 λογδαρε οΓ᾽ ἐδό ὁαγί}] Εοτ τῃς 
οοπιραγίβοῃ, οἵ. 5. 7215, {πεν 5141] ὈΪ]οββοπὶ οἷ οὗ {δ οἰἵγ Κα 

ἐλ6 ἀογδαρο οΥ ἐλ6 εαγίλ. 

26. 7ι.,ρηι οἰγοη φίλ) 566 Ρἢ1]. η.---Οὐνεοέδ, {9} ἴο ἴῃ τπγαϑῆ- 
ἱπρ-ἤοοτ (νοι ννὰ5 ἀϑυδ!γ 5ἰτυαδίεα οἡ δὴ εἰεναίίοη, ἵπαὶ {86 

νϊηά πιρμὶ δῖον ἴπ6 ομαθ ἀννδν). 
27. Τιιΐ5, τμδη, 15 ναὶ νὰ ἕνα “"βουρῃξ οὐ" (:.6. αγύῖνοά 

αἱ ἃ5 {πὸ γοβυϊὶ οὗ πιεαϊ διΐηρ ο ουγ Ἔχρογίθηςε) ; 85 τόθ Ὦανβ 

1δουρπε 1 ουξ, ἄο Ζέσω ἴακε ροοά ποίβ οὗ ἰῖ. Ουγ οοποίιπίοη 
85 ποῖ Ὀδθη διγίνεαά δὲ βυάάβθηϊυ, δπὰ 15 ννογίῃυ {πεγεΐογε οἱ 

τῆν δἰϊθηκίοη. 

ΝΙΟΝΙΙ. 70 ᾽ 5 τερίν ἴο ΕἸῚρΡῃ 425 ἢγβι βρεθςῇ.---Αἀάτεβς- 
ἱπρ' βγβϑὲ πὸ ἔεπάς (6ζ 80; ποῖα {πε ΡΙ. ἴῃ 63:39) γαίῆμες πη ΕἸΊΡμαΖ 

δἴοπθ, [9 ἀείεπάβ τπ6 Ἰαηριιαρα οὗ πἰὶ5. ργενίουβ βρεεοῇ (ς. 3), 

ἔοτ νοῦ ΕἸΙρμαΖ παά τγεδυκεά πη, οὐ {π6 ρστουπά οὗ ἢἰβ 

βιβεγίηρβ (5.1), ἀπα ταεϊξεγαῖεβ ἢ15 ἀδβίγε ἴο αἷβ (8.10); ἔοτ ΨὮΥ 
βΒβουϊά δα ἴἴνα, Ὀοίηρ ψίβουΐ πορα (11:18), δΔηά τνιὶτπουΐ μοῖρ οὐ 

βυπιρϑίῃν ἔγοπι ἢ 15 ἔγίεπᾶβ ἴῃ ἐπε ποὺγ οὗ πὶ5 πεεά (1. 3) Ηϊς 
ἔτιεπάς γαῖμεῦ ἤανα Ὀθοοπια 15 σονετί δοσίβαβ : ἢ ([Π6Ὺ πιισῖ 

δοσι56, ἰεῖ ἘΠ 6πὶ δἱ ἰεαβέ ἀο 50 ορεηΐὶν (239, ὙΒουΡΉ ἱπποσεθηῖ, 

Ηἰβ ἰοῖ ἰβ μαγά---β ἰ5 βαπιδη [1 ἰῃ ρΈπογαὶι (715)--- πα ρι|40]6 : 

ἴογ δε ἰβ γδοκοά στῇ ἀΐδεαβθ, νἱζπουϊ πορα ἰπ 115 Ὀτγίο 11 οὐ 
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3 0 ἰδεῖ πῦ νεχαίίοη τνογα Ὀαΐ τνεῖρμεά, 
Απά πὶγ οδίδπιν ἰαἰὰ ἴῃ με Ὀαίδηοεβ ἱορείμοτγὶ] 

8 Ἐὸσ ἤδη ἰξ ψουἹά 6 πεανίεσ ἔβη {πε βδπά οἵ ἴΠ6 5685 : 
ὙΒδετγοίογα ἤᾶνα τὴν νογάβ θδθη γαϑῇ. 

4 Εογ πε ἄγύοννβ οὔ ἴῃς ΑἸπιῖρ ἢ ἀγα ργεδεηΐ νν τ πια, 

ΤΠ νεηοπὶ τ βογεοῦ τὴν βρί γι ἀγπ κεῖ ὑρ : 

Τῇ ἰεγγογβ οὗ αοά δὔγγαὺ ({μεπιβεῖνε5) ἀρ αἰηϑὶ πη. 

τνβδη ἰξ 15. ονεῦ (γ7γ1-1). Αἀάτεββίηρ σοά, ργοῦδῦϊν ἔγοπι γῖ, δἱ 

Ιεαϑὲ ἔγοπι 77 (“" γεπιθπιρεσ" ἰ5 2πηὰ 5ἰηρ.), δπὰ ὑπηνϑίδ 

ἔγοπι 712 οηνναγάβ, ]οὉ, αὔἴεγ ἃ ὑγίεῦ ἀρρεβὰὶ ἴο ἀοὰδβ οοπι- 

Ραβϑίοῃ (7-10), θοΙαἱν δηὰ νἱτπουξ τγαβϑίγαὶης (11) ἀϑκβ νἢγ δ 
Ῥίαριιεβ πίπιὶ 50 σοπεϊηυ δι! (15.521), 

ΝΊ. 2-3. ]οῦ οηἵγ νυῖβμδϑ {πὶ 15 ““νεχαίίοη,᾽ 2.6. (Ξεε οῃ 5), 
ἴδε 5εηβ6 οὗ υπάεβεγνεά ἰγϑαϊπιδηξ ὑπάεγ ννῃϊοῖ [6 15 5πιαγιϊηρ,, 

δηὰ ψὩϊοῖ Πα δδ8 Ἔχργθββαά ἴῃ ὁ. 3, οοι]ὰ ὃς νεϊρῃεά δραϊηϑὶ 

δἷ5 βυβείίηρβ: ἱξ νου (πη αυϊοῖκῖν ἀρρεᾶγ πὶ ἰξ τγὰ5 ποῖ 

Ἔχοαδϑῖνα, δηά ἰπδὶ ἰ ἔογπιθα δὴ δϑιπάδηξς ὄδχοιιδα ἔογ ἢὶ5 

ννοτγάϑ.--- Ὧν τυϑχαΐΐοη} ατῃ σὰ ΕἸΊΡΠαΖ (532) μαά ἰδυπίοά 
πι1π|.-- 7 οροέλθ᾽}] νῖΖ., ὙΠ τὴν νεχαίοη-- -οὐ οοιγβα, ἴῃ [86 

οἴποσ 5οβδίβ. 

3. Ἡεαυΐον ἐλαη ἐλο ταπα οΥ ἐδ 564] ἴον ἴῃ ἢρ΄. οἴ. Ρτ. 27.-- 

1 α5}} 10Ὁ αἱΐοννβ παὶ ἢἰβ ννογάβ ἤανα δε γαβῇ, Ὀυϊ βου θπι 5 

τῆι Πἰ8 βυβεγίηρβ ἔογπι ἃ βιιποϊθηϊ Ἔχοιιβα ἔοσ {Π6Π1. 

4. ον πεογε---ἴογ [π6 ἢτγϑε {{π|6, αἰ σε που ]γ.---δπια5 αοά ἃ5 

τε δυΐδποτ οὗ Πὶ8 δϑῇ]οϊοπβ. ὍΤὭα ἐπουρῆς οὗ {Πὶ5 18 {πε βεϊηρ' 

ψῃίο ροδάβ πἰπὶ ἴο ἀεδβῃεγαίίὶοη---ποῖ (ἢ δῇ] οϊΐοπ5 85 δυςῇῃ, 

Ὁυΐϊ Ηἰ5 ἔδεϊϊπρ ἐπαὶ [ΠΟΥ ἀγα βεπὶ προη Πΐπὶ τἱπἀεβογνεάϊν Ὁγ 

Δ ΔηρτΥ αοά: 1ἴ ἰ5 οὐ [Π]5 δοοοιηΐ {παῖ ἢΪ5 ραίῃβ θυ ΓΥ ἀπά 

Ρᾶγαϊγβε ῃἷπι. Μ΄.6 15. ἃ {τ βίος, ἢ (νυν! οἢ 15 ονεγοηρ) βεραγαϊίηρ' 

1Π6 πιοῦα οἰοβαῖν ρδγ811ε] 11πὲ5 "δ. [κε [Π6 5' ΠΏ} οα56 1ῃ 5ὅ, 

τἷβ πᾶν 6 ἄτι ἴο 5οπια ἀϊβοοδίΐοη οὔ με ἑεχί. Πα. σοπιρίπαβ 

45 ὙὙΠῊ ἴδ (ἀπιεπάθά : 566 ρἢ]]. π. οἡ 75), ἴπ8 οδέαϊηϊπρ᾽ ἔνο 
Ῥοβϑβίθίς, που ρὴ ποΐ νεϑγὺ ροοά, ἀϊἸΞιΙοἢ5. Τα βεραγαίίοη οὗ “ἢ 

ἔτοπι “ 15 αυδβιοηδῦϊε; ἀπά, ἴ5, 1 11 τα! ροθ5 ΠῚ ΔΩΥ ραγί 

οὔ 4, ἰ5 σοηπεοίβα ὈΥ ““ ΠῚ 5011 νἱτἢ [Π6 ράγα 116] “ΠΥ βρί τις "ἢ 

ἴῃ “Ὁ: ἴῃ {Π|5 οα56 ἴπ6 ἢγϑί ρατί οὗ 15 σουἹά γεαυῖτα ἴο Β6 5 Ὁ]Υ 
εἐπχεπάθά. Βυΐῖ ἱπουρῇ “ ἔογ [6 τϑαβοηβ ἱπάϊοαϊεα ἰ ἀουδίξαϊ 
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δ Ὁοιῃ (πὲ νὰ 455 Ὁγαν ψ ἤθη Βα πδίἢ γγαββῦϑ 

Οτὖ Ἰονείδ {πε οχ ονοζ ἢἰβ ἔοάάδεσ ἢ 
46 Ο δὴ (παῖ δ οῖ 15 ἰμϑιριά Ὀ6 δδΐδη υἱϊπουΐ 56] ἢ 

Οὖ ἰ5 ἴπεγα δὴγ ἰδϑία ἴῃ {86 5]1π|6 οὗ ρυγϑβί δίῃ ὃ 

8ηά Ἷ νεΓῪ 5ίγδηρε, πο οογίδίη γεοοηβίγιοϊξίοη σδῃ Ὀ6 βυρρεϑβίεά. 
--7Τ.ε αγγοτος 97 Οοα] ““ Εἴρατεβ ἱπ ἴῃς ροείγγ οὗ ἐδε ΟΤ. ἔογ 
Πα 5ἰοκηδβϑβθβ, ρδβίῃβ, δηὰ ρίαριυιοβ. ἢ Βῖοῦ Ηδ 6556115 πιθ, 

Ῥ5. 485 (Ρ5. γιέαϑ, Ὡς. 4233, ΕΖίκ, ςδ; οἵ, ο. 1613.) Ὁ].--- 
Ῥνεεοηξ τοί τ. 6] Οὐ ἴμ6 ἰάϊοπι, 566 ρῃΐ]. ἢ. Ηδς [5 σοηϑίδη 
δηὰ ἰπίεηβεῖυ οοηβοίουβ οὗ {Π6π|.--- ὕδηον] 111. ἀδαέ; 850 Ῥ5. 585, 

Ὁι. 3253.:883.. ΑΚ ἃ ροϊδξοηρά ἄγον οδιιβεβ---ἰζ ποιπίηρ᾽ ψοῦβθ--- 
ἔενοτ δπά ἱγγιδίίοη, 50 ἴῃς ““νϑηοηι᾽" οὗ ἀοὐ᾽ 5 ἀγγον--- δ. 16 

ἱπτοϊεγαῦ!]α ἐβουρῆς (πδὲ ΤΠπαῪ ἄγ βθηΐϊ αρδῖίπϑί Πῖπὶ υπ]11511γ.--- 

Ῥοποίγαϊθβ ἢἷ5 Ῥεϊηρ, δὰ ἀϊβίιγοβ ἢϊ5 ψ ῃοΐα πιοεηῖδὶ οοηάϊου. 
---ΑἍ“νγαν (1 μα πιβεῖνεβ) ἀρνί ν»:6] ΒΥ 8 οἤδηρε οὗ πιεΐδρβοσς Βς8 
Ῥἰοϊυτεβαιεῖν γεργεβθηῖβ αοα᾽ 5 ἰδύγογβ ἃ5 διγαγίηρ᾽ 1μοπγβεῖνοβ 

δραϊηβὶ πίπι {πὸ ἃ μοβεῖθ ἀγην (οἴ,, ἕογ ἔπ ἤρυτγα, το 1613: 
Βυϊῖ, ἰγαηβροβίηρ ἴνο ᾿ἰδἰϊζειβ, γα βῃουϊά, ρεγῇαρβ, γεδὰ τρρητηὴο 

6 (566. ΡΠ]. η.)--- δα νΌ. πιοδηΐϊηρ Ῥγοροσῖίγ, 885 Αγδῦ. βἤον"β, 

το "παῖ ἐμγδέά; ἀπά Ὦδποε ρ΄. ἐδεέγον ἐλε λαῤῥέποες οὐ, μρπάο. 
5-7. οὐδ᾽ 5 οοπιρίαϊπ!β ἂγε ροοῦ οὗ ἴῃς σγεβϑι ἐγ οὗἁὨ μὶβ ραΐῃ ; 

ἄοεβ ΠΥ δηΐπιδὶ σοτηρίαίη ννῆθη ἰἴ 8845 115 παίυγαὶ δηά δοου5- 

τοπιεά ἔοοά;» Βαϊ 7οὈ᾽ 5 Ξυβεγίηρϑ γε {Π|͵πὸ ἰπϑὶρι ἃ δηά γεριιϊξῖνα 

ἔοοά, τνβίοι πο οἣβ οδῇ ἴαϊκα νυϊέπουΐ οοπηρ[αἰπίηρ.. 
5. Ἡρμά α5:] 39᾽ π.---Ο»ας5:] 305 π.--- ρον] ὑδλ (245, 15. 

40} 1) ἰ5. ῥσγορεσῖγ γεςχϑα γοάάον (503, ἴο νιῖχ), οάάεγ οοπι- 
Ροββά οἔ ἀϊβεγεηΐ Κὶπάβ οὗ ἑοοά ἢ [,Δἱ. ,αγγαρο (οὗ βρεῖϊ, Ῥαεῖεγ, 
ναεΐοϊ65, δηά ριι156); Νεγρ. Ο΄. 4. 205. 

6. 7.6 εἰΐηθ οΥ ῥωγείαΐ") ἃ οἱαηῖ, πε ἥοννος οὗ ννίοῦ, 85 1 

ἴλάδ68β ανᾶυ, ταϑοῖναβ ἰἴβ6] ἰπῖο δὴ ἰπϑιρίἃ πιυοϊαρίπουβ 611. 
11 ἰ5 {π|5 ἰδϑίεϊβββ 761} πίοι 15 ποτα δ! υἀδά ἴο. ΕΝ. ““{π6 
ψὨϊ6 οὗ δῇ αρρ": νΕγῪ ἱπιργοῦαρία; 566 ρῇῃ!}. ἢ. [πη 70 Κ 

χν. 704 ἴ. δὴ ἰἀεηεβοδίίοη 15 βυρρεβίβα οὗἉ ἴδε οἱώρεδ, οὐ οαἰξοα 

(γῖγ), οἵ δα αν αἰτῃ τῆς ᾿πϑὶρὶα Ἰἰχυϊὰ Ἔχυάίηρ᾽ ἔγοπι ἃ βοῖϊ 

Κιπά οὗ οἴβδαβα τεγπιδα ἰῃ Αγαῦῖς 8! πὶ οὐ μα] πὶ (Στ ᾽1 

“4,ναὖ. χν. 438. 61.). 
ἢ. 100 οοπιραθβ ἢὶβ βυβογιπρβ ἴο σοριυϊδῖνο ἔοοά. ΤΠ 
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ΤΎῊΥ 5ου] γεξυβείῃ ἴο ἰουοῖ (ἘΠ 6πι); 
ΓΙ Ἰοδίβοί 1 πα 5ἰοῖκπαββ οὗ πὶν ἔοοά. 

8.0" δὲ 1 πιΐρδὲ πᾶνε πὶν γεαυσβῖ; 
Απά παῖ αοά νουϊά σταηΐ (πι6) ἴπο {πΐηρ' (παῖ 1 

[Ιοηρ  ἔοσγ!ῖ 
9 Απά παῖ ᾿ξ ψου]ά ρίεαβε αοά ἴο ογιιβῇ η16; 

Τρδῖ δ νου] [εἰ Ἰοοβα ᾿ἷβ μαπά, δηὰ ϑηΐρ πιὸ οἱ! 
19 80 ψουϊά ἔπογὰ 51}}} ῬῈ τὴν οοπιξοτί ; 

Απά 1 νψουἹά Γοχα 1 ἴῃ δηριϑῃ [παῖ βραγοίῃ ποῖ : 
ΕογῚ πᾶνε ποῖ ἀϊβονποά [πὸ νοτάβ οὗ [ες Ηοΐγ Οῃο. 

“4501 15 ἱπ ΗδςΡ. ρϑυοποίορυ ἴδε βεδῖ οὗ οδεΐγε (6... Ὧϊ. 2415, 
ΗοΞβ. 48), ἀπά, ἰπ ραγίίουϊατ, οὗ αρῥοέῥίο (6.ρ. Ὅτ. 1435 η5Γ, 
[5. 293, Μίο. γῖ, Ρτ. 232, σἤεγα ΨῈ) ὅ38 πιδδῃβ ἃ φγεθαν τηδῇ ; 

ο. 3339, ψογα 5ε6 ποῖθ) ; ἤδποα 5 ιι56 εγε. 866, ἔιγίπογ, Ὠγ. 
“αν. ΤεαΪί. Ὁ. 459. Ν΄.Ἷ15 ἴῃ ἀεῖαί! νεγῪ υποογίδίη ; 866 ρῃ]]. ἢ. 

8-13. Τῇα ἰπίθηβιυ οὗ πἷς βυβετίηρϑ υτίηρϑ ἔτοπὶ ἷπὶ [ἢ 6 
Ῥαξβίοπμδαίθ οὐὺ ἕογ ἀδδίῃ (5.10), Ηδ ἢὰβ πο βίγεηρίῃ ἔογ {π8 
Ῥαϊίΐδπος δηά 11 τυμίοἢ ΕἸΊΡΠ ΔΖ (46 533.) μδά ἱπουϊοαιεά (11-18). 

8. Μν νεφωσεῦ τῇς υυϑῃ ἴο ἀϊε, Ἔχργεβϑθὰ ἴῃ οἹ 3.---]7226 
ἐλίπρ᾽ ἐλαέ 7. ἰοηρ᾿ 707] Ἐἢ ̓ δ5 νιν λοβε οἵ ἀδαῖῃ, ““ἹὩ ἃ ἀεἰϊσαῖα 
Δἰυϑίοη ἴο {86 “δορο᾽ οὗὨ ἀεἰνοεταποα δηὰ υἱεϊπιαῖα μαρρίπεββ 

ψ ἢ νΒΙοἢ ΕἸΙΡΗ ΔΖ (45 516) Πα βουρῇϊ ἴο βυρροτί πίη" (Ὁ ]1.). 
Βαυΐῖ (ορ. Ῥτ. 1τοἶ) νι» ἀἰοεῖγε (ϑ3εῈ Ρῃ]]. πω.) ψουά αρτεὰ δείίογ 
νυ τἢ {Π6 δα! ρ΄ νοῦ 100 Παά γϑαὶγ ὄχργεββεά ; 85 ΕΥ͂Ψ., ὉῪ 

τπ6 τεπάδγίηρ “πὸ (πΐηρ παῖ 1 οπρ᾽ ἕο," ψνῃϊοῖ 8 ποῖ 8 
Ἰερτεϊπιαία τεπάοσίηρ οἵ 32, ανε υποοηβοίοιιϑῖγ δάπιϊιιεά, 

9. Ζεέ ἰοοτο ἀξΐς λαηα] ποῖ πιογεῖν ἰογπιθηΐ πίη ἀπά ργοίγαος: Ὁ 
ἢΐ5 πιίβεσυ, Ὀυΐ γίνε Πἰβ βαηά ἔγεθ ραν δηά ἴδ δἰπιὶ ουἱϊγίρῃι. 
-ϑοῦ νισ ο77 (Ὁ ν.3}}} ἱπιρ᾽ γίηρ᾽ ““ουἱ οὔ τμε τ τεδά οὗ πὶν {1 ": 

οἵ, 2γ8, 15. 3813 «ἐ ἔγοπι (86 ἰδγυπὶ πα Ψ1}} τὲ τό ΟἹ (2 »}3)).᾽" 
10. Οὐνεονε] ἀεαῖδ σνουά ϑροθαϊγ οηὰ ἢὶ5 ϑβυβαγίηρθ--- 

Ἐχιῆ 8ες ρῆϊ]. ἡ.---ἀπρμέολ ἐλαέ τῤαγείλ ποῖ] ἐ.6. τῇς ἰΔ5ὲ 
αυϊοῖς ἀροηῖεβ οὗ ἀδαῖῃ. 

1Ος. ΙΓ τς πε 15 οτἱρίπμδαὶ ἰῈ πιθδηβ, ἔογ 1 πᾶνε ποὶ ἀϊ8- 

ονγηδά οὐ ἀϊξτεραγάθά ἀοά"Ξ (πλογαὶ σοπιπιδπ 5) (οἴ, 2411 ; ο. 31) 

--αἰνίηρ τμ6 τεάβου (Ὠ)].) ΨὮῪ αοά 5Βῃουϊά ρτγαηΐ ἢἰβ8 γεαιδϑβῖ, 

δηὰ δὲ 186 β8πι|6 {{π|6 βΒῃονίηρ (πΠαὶ π6 85 στουπάβ ἔοσ διἰ5 



62 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [στ΄ 10-14. 

1: Ὑγμαὶ 15 Ὧν βίγοηρίῃ, ἴπδξ 1 5ῃοιὰ νναῖτ 9 
Απά νῇαῖ 8 ηγίης εηά, (παι 1 5ῃουϊά Ὀ6 ραίϊδηξ ἢ 

15 15 Τν βίγεηρτ {πὸ βίγεηρτῃ οὗ βίομϑϑβ ὃ 
Οὖ ἰ5 τὴν ἤξϑῃῃ οὗ Ὀγοηζα ἢ 

ΓΒ ΘΒοΙά,1 πὶ Βεῖρ ψτπἰῃ πιὸ 18 πουρῆϊ, 
Απά εἴεοίϊια!ὶ οουηκεὶ 15 ἀγίνοη αὐἱΐα ἔγοπι π|6. 

1Φ [ἨΔ (δὲ νἱ ΠΒο] ἀθίἢ 1 Κι πάποϑϑ ἔγοαι ἢἷ5 ἔπεμά 
Ἑοτγϑβαϊκείῃ ἴπε ἔδαγ οὗ ἴπ6 ΑἸπιὶρ δίγ. 

“« νοχαϊίοη" (ἢ δὲ αοὐΐβ ἰγεαϊπιεηΐ οὗ πΐπι, δηὰ ἕο γεξυβίηρ ἴο 

1Ιδίθη ἰο ΕἸῚΡἢ4Ζ᾽5 Ἔἐχβογίδιιηβ ἰο δάπιξ [18 σι]. Ὁ. ΗΪ. Βα. 

81. τοπάεγ, “"“ὙΠΒοη νουϊά 1 6 51] τὶν σοπιρέοτί---ηά 1 ψουἹὰ 

1δᾶρ ἱπ ραΐῃ ταὶ βρδγϑίῃ ποῖ---ἰλαζ 1 αν ποῖ ἀϊβονπθά πὰ 
ννογάβ οὗ {6 Ἡοΐγ Οπε;,᾽ πιαϊκίηρ' {πὸ τὶ ρ ιθοιιβῆθβς οὗ ἢἰβ [16 

ἴδε ρτοιπά οὗ πιὶ5 σοπβοίδιη ἴῃ {π6 ἴαϑέ ἀρΌπίεβ οὐ ἀδδίῃ.. 
Ὁᾳ. αἷ5ο {μϊηῖκα [π6 Ἰαΐέεγ πιεδηΐηρ' τγᾶβ ἱπιεηθά---ὰὉ ΌΥ δη 
ἱπίεγροϊδίογ, ννῆο ἀδβιἀδγαϊθά δῃ Ἴχρ᾽οδεέοη οὗ 105; ἢ Θρε. μα 
οπἱῖβ 105. (ἢ. πχακίηρ 19. ἃ αἰξείς, ποῖ 85. ὕον ἃ ἰγίϑιϊος - οα 

εἰξπος νίονν μα {πὶ πκ5 (πὲ 195 οηἱγ μα5 πιεδπίηρ 1 ]0Ὁ Ὀεϊενοά 
ἴῃ τουναγάβ δηά ρυηβῃτηοηίβ δέος ἀδαῖῃ (ορ. Ῥβαδῖκ). 

11-13. οὉ ραβϑίοηδίοϊυ ἀδβοσῖρεβ ἷ8 ἀδθδερεγαῖα οοπάϊιίοη. 

ΗὶΞ βΞιγεηρίδ 18 βδμῃαίζογθά: [Π6 οὐ͵υ διΐατγα πα σᾶη ““Βορς" ἔογ 
5 ἀδαδαίῃ ; δηά, ον οδῃ δα ἀνοϊά Ὀοΐηρ ἱπιραίίοης ἤθη [ἢ 15 15 
80 ἰοηρ ἰῃ οοπιίηρ᾽ δηά γοϊδαβίηρ᾽ ἴηι ἔγοπι ἢἰ8 ρβὶῃβ ἢ 

Ι1. Τλαΐ 7 «λομϊη τοαίξ }ὴῚ ἴοτ ἴῃ6 Παρρίος ἔαΐυγε πδῖοῃ 
ΕἸίρμαζ μδά ργοπιῖβοά Ηΐπι (5.38.).- σέ ἐς πὶν ἐπῶ, εἴς. Ὁ] 
δὶ πορὲ πᾶνθ 1 οὗ ἃ ὮΔΡΡΥ ἐπὰ οἵ πιν 5βυβετγίηρβ, ἴπ8ὲ 1 

βῃοιὰ ΡῈ ραϊΐδηξ ὑπάδγ ἔποπι}--- 96 2αίέονΖ] 11τ, δ»οϊοηρ᾽ τῖν 
φομῖ: 850 [Π6 ἰάϊοπι ἔογ “" ἱπιραϊίϑηϊ ᾽" 15 σλογέ 97 ϑομἱ; οἴ. Νὰ. 215 

(ΕΝ πι.), Ζεο. 118, απὰ οἰβενπεγο ἱ ΠΥ, 45 Εχ. 69, Μίο. αἵ, 
Ῥγ. 1459, 70. 216; δηά ΠῚ τη, Εσ. γδ, 

13. Ιηναγά (πιδηῖ8}) Πεῖρ δηὰ γοβουγοθῆι 685 4180 [41] Ηΐπι, 
ποῖ 1655 ἵδη ρἢγϑίοδί βίγεηρτῃ: 6 σδῃ ἱπιαρίπα π0 πιδδηβ οὗ 

οχίγ οδείηρ᾽ Πἰπιβεῖε ἔγοπι μἷ8 ἀεβρεγαΐα ρ]ΡΉϊ. 

14-23. ΗἰΞ5 ἔδη 58 πανο ἐδ! βα Πίπι ἰῃ τπ6 Πουγ οὗ δὶς πεϑά: 
ἘποΥ μαναὰ ποῖ βῆονῃ ἢἰπιὶ ἴπ6 βυπιραίῃυ ὑπδΐ ννὰ5 ἢ 15 ἄτια. 

14. 700 οἰαῦρεβ ἢπἰβ. ἔγεηάβ στ {Ππαπηβεῖνοβ, ὉῪ ὑπεὶγ Ιδοῖς 

οἵ 5γιηραῖδυ, ἔογϑαϊκίηρ ἔγας γε! ρίοη : 80 9), ψἤοβε ἰεχὶ ἰβ5 δἵ 
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16 ΜΥ Ὀγοΐδγεη πανα ἀθαὶ (1 ἘΠ 655}. {|κὸ ἃ υδάγ, 
κε τῆς ομδηπεῖς οἵ νδάγβ ἱπαΐ ρ885 ανἂῪ : 

16 ψνμίον ἀγα ἰαγοϊα ΌΥ τοϑβοη οὗ ἴδ ἴοβ, 
ννποθη πα 5πονν Πίάδιῃ ἰἰ561 ἀροόῦ ἤδη: 

Ἡ Ὑγδαῖ εἴπ ΠΟΥ ἀγὸ βοοσομεά, ἴΠ6Ὺ νϑηϊβ ἢ ΑΥΨΑῪ ἐ 

ΝΒ θη ἴἰ ἰ5 μοῖ, ἴπ6. γε εχ ρυϊϑῃμδά ουὐἱ οὗ {πεῖν ρίαοε. 

1εα5ῖ ποσὰ ργοῦδθῖα ἰδ 38; ἴδε αἰ ίσυϊε δά υποογίδίη ἰοχὶ οἵ 
0 ἰ5 Ὀε5ῖ τεηάεγεά : Κιπάπαεϑβϑβ ἰ5 (ἀτ.6) ἴο πἴπι (παΐ 15 ἰπ ἀδβραῖγ, 
Απά {παΐ ἔογϑαίκείῃ τῆς ἔδαγ οὗ ἴῃς ΑἸπιρ ν ; δοοογαϊηρ ἴο (15, 

7οῦ, νἱῖῖἢ δἰ "αϑίοη ἴο Εἰπιβεῖῖ, βαγβ παῖ οὴς ῆο ἰβ ἰῃ ἀδβραΐῖγ, 
δηὰ (ἴπ ἄδηρεν οὗ Ἰἰοοβίηρ δἰ5. ἐδ ἴῃ [6 ΑἸπιρμῖυ, ἀσβασνεβ 
ἔγοτι ἢ15 ἔδηάβ, ποῖ αὐογαΐουβ ἰπϑιπυδίοπβ οὗ συ], Ρυς Ποῖρ 

δηὰ βυιιραίμυ, ἴο 5ίγσεηρίμθη ἢὶβ (ἈΠ ηρ Ρἱείγ; δηά δε ἰ5 

Καθηϊν ἀϊδαρροϊπιεα δὲ ποῖ γεοεϊνίπρ' {π]15 ἔγοηι ἴπεπι. Βυΐ 
δραϊπβί 3Η, 5εὲ ρῇῃϊ]. ἡ. 

15-20. Ηδξ οοπιρᾶγεβ ἢἰ5 ἔγίθπάβ ρἰοϊυγεβαυοῖν ἴο ἃ νδάγ, ἃ 
βίγαδηι---ϑιιοἢ 45 ἅττα σοπηπίοη ἰῃ δηά δροιιϊΐ Ῥαϊεϑιϊπ6--- τα πηΐϊηρ᾽ 
δίοηρ ἃ στόοοΐκυ νίαν, τ ϑῖο πιᾶὺ 6 τυγθϊά ἀπά 5. 6 πη ἴῃ 

νυ ἱηΐογ, δας σοπιρίεἰεῖν ἀγγ ἴῃ βιιπηπεγ; δηά 5 οννῃ ἀϊξαρροίηϊς- 

τηϑηΐ ἴο {παῖ οὗ ἃ {πἰγϑῖυ οάγάνδη, Ἰουγηαυίηρ Βοροία ΠΥ ἰονναγάβ 

βυοῦ ἃ νδάγ, ΟὨΪΥ ἴο Βηά 1:15 τναΐεγϑ ἀγίβά ἃρ {Ὠγουρῇ {πὸ Πεδί. 

ΟΕ. ἴον ἐπε ἤρυτε ]6ζ. 1518 “ὙΠῸ ου Ὀ6 ἴο πι|6 85 ἃ ἀεοορεϊνα 

ννδάγ᾽ (ΩἸριῈ 5) 
15. Μῶν δνοίδλρθη] 830 700 βδγα ἴδγπιβ ἴπε (δγες ἔγίαπάβ; ορ. 

ν. 1, τ Ποἢ Δρρ[165 [Π6 5ἰπ|}16 ἤεγα Ὀεριη ἴο ἔδοβα νἤοσ δα 15 

δάἀάτεϑβίηρ.---Ολαηροὶ5] οὐ δεί,---ὨϊοΒ, τ πδη ἴπ βυπιπιοῦ [6 

ἰγανοῖοσ σοπη68 ἴο ἰΐ, μα ἤπάς ἄτγ. 
16. Ηζοέλ ἐξτεῖ ἐρονι ἐλόρ] [4115 ἀροη ἔπει, ἀπά ἀΐξαρρθαγβ 

ἴῃ ἴποπι. “ΤΠ 5βίγθαπιβ οὗ 1, Ὀδηοῦ," δηά [πα Πρ ραγίβ οὗ 
Οἰεαά δηὰ Βαβῆδη, “"βεηάᾶ ἄονῃ ργεδῖ ἢοοάβ οἵ ἀδγὶς δηά 

{γουδοα τυαΐογϑ ἰῇ βργίηρ, ψβεη ἴπ6 ἴοα ἀπά δῆον οὗ {δεὶγ 
Βυπιπ 5 ἀγα πιοίεϊπρ ; Ὀυϊ ΓΠΕῪ ΟὟ ὑρ ὑπάογ ἴπ6 δεαΐ οὗ 

ΒὈΠιπιοῖ, δηὰ {π6 ἔγαοῖ οὗ {πὸ ἰογτγεηΐ, ἢ ἰϊ5 ομδοβ οὗ θουϊάεγϑ, 

βίοῃϑϑ, δηά ρστανεῖ, 566πΠ15 85 [που ρὮ ἰξ ΠΔά ποῖ Κποινῃ ἃ βίγεδπι 

ἔογ αρϑβ" (6εἰκῖε, τοῖν Σαπαᾶ α»"πα ἐλε δέδια (1887), ἱ. 124). 
17. Βαϊ ἴῃ (π6 ποῖ βυπιπιεῦ {Π656 νυνδάγπβ, βυνο θη ἴῃ τυἱηΐοῦ, 

τυ υρ. 
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18 (αγανδηβ ἄϊνετγί πεῖς ΔΎ ; 
ΤΠΟΥ ρΡῸ ὺρ ἱπῖο (6 ναβίθ, δηᾶ ρεγ 8. 

190 ΤΏ οαγανδῃβ οὗ Τοπια ἰοοϊκοά, 

ΤΠ οοπηρδηΐθβ οὗ ϑμεῦα νναἱϊδά ἴογ π6π. 

30 ΠΟΥ Μεγ αἰβαρροίηιοά Ὀδοδιβα ΓΊΠΟΥ 1 μδα πορεά, 
ΤΒΟΥ σδπια {π|Ποτ, ἀπ τνεγε δθαϑμοά, 

18. Ὑγανε]ηρ οοπιρδηΐεβ οὐ “ σάγανδηβ," ἐχρδοίηρ' ἰο Βηά 

νυδῖοσ ἴῃ βυοῦ υδάγπ, ἀϊνοτί [πεῖγ οουγβα ἰονναγάβ ἔθη, θὰ ὑροα 

τοδοπίηρ' ἔπεα πα ποπα δηά ρεγϑἢ ἐπγουρῇ τμϊγϑῖ (5ο ἀθαπάοη- 
ἱηρ ἴῃς νοοα!!Ζαιίοη οἵ 9Η͂, Εν. ΟἹ. Ὀϊ. θυ. ΕΝ.), ““ροὸ υρ," 
πιοδηΐηρ, ἴῃ {π|8 σ456, ΡῸ ὑρ ἱπίο {δε 1118 ἰῶ βϑαγοῖ οὗ πιουη- 

ταΐῃ βίγεδπιβ, Ὀυΐϊ οηγ ἴο ἢπά ἀνεγυπίηρ ἀτεα υρ δηά ἀεδοϊαϊα. 

Βυϊ 6. κά. ΗἸ. Βυ., δάὐπεγίηρ ἴο 3, [ε85 ργορδου τοπάογ 

“ ἐλ6 ῥαίὰς ο7 ἐλεῖν τοαν (1 οουγβα οὗ βυιοῦ βἰγεδπ)5) τούμα αδομέ 
(ἔπ τηγοδά οὗ ννδίογ, ἴο ΨῃΟΣ ἴῃ βυιπηπιεῦ {ΠῈῪ ἀγὰ γεδυοεά, 85 

ἴο πιακε ἰἴ8 ΨΑΥ τγτουηαά δν συ δίοηθ οὔ οἴμεγ οὐβίβδοϊβ), ἴπῸῪ 
(ἔπε βίγεδῃιβ) ΡῸ ὕὑρ ἱπίο διρεϊπε858 (εαναρογαῖθ) δηά ἀϊβαρρεαγ." 
Οπ γἹὮ, τοαείσ, 5ε6 ϑΚίηπον, Οϑησείς, ρ. τ6; τ. οὔ (εη. ἱ. 2; 
26χ. τοδῦ (ψῇογα, μόννενογ, {π6 πιεαπίηρβ ρΡΈ, τΌα, δἰμδέεν, 

ἴον Ασγδῆι. δ ΠΠ πιυδὶ Ὀς6 ἀεἰεῖεά 85 ἄυς ἰο 8Δη ονεγϑῖρῃε: οογγεοῖ 
[μνυ, ΟἌῊΨΖΒ 848, 5304, Ὁγ ΝΑΡΨΖΒ ἵν. 628). Τῆα τνογά πιδῪ 

ἀεηποῖε εἰἴποσ δὴ ρερέν τοασίε (1. 123., Ῥβ. τογόθ, Ὀϊ. 3210), οὗ 
(α5. ἴῃ {πὸ βεοοπά τεπάσδγίηρ) δοίυδὶ δρεῤέέρεσες οὐ (νἰ τυ 4}) 
ποίλένερνεσες (οἴ. 267, 15. 4073, 1π6 Ἰυάρε5 οὗ (Π φαγί ἢς πιδίκειῃ 
85 ποέλέρρυιδ:). 

19. Τενια] ἃ ἰγδάϊηρ' 5 πιδοῖς {τ 6---τηδηεοηοα ἴῃ απ. 
2516 Ὁγ {δε 5ἰ4ε οὗ Νεραίοίῃ, Κεάδγ, δπὰ οἵδε ἰτρεβ, 85 ἃ 

“,80ῃ" οὗἩ ΙΞῃπ)δεῖ, δηά αἷβο ἰῃ 15. 2116, [ογ. 2ςῖδ, Τῆς πδπι 
5 5111] ργεβεγνοά ἱπ Ζεύμᾶ, ἴῃς ἤδπια οὗ ἃ ρἷδος ἴῃ ΝΟΝ. 

Αταρία, δδουξ 250 πιϊΐεβ. 5.Ε. οὔ Ἑάοτιν, δηὰ ἰξς οδηΐγε οὗ 
ἰγαάθ-τγουΐε8 (οἴ. ΗἩοραγίῃ, δ εμεέναξίοη ο «Αγαδία (1905), Ρ. 250, 
“ἐρν ΘΕ οὗ οἷά ἃ πιογὲ ἱπιρογίδηϊ γοδά-βιδίίοη ἔπη 1ξ πον 

5, ποτα βοπθ ἱπίδγεβιπρ ἰπβογίριίοηβ δανα Ῥδθη ἔουπά 

(Οοοκε, λ᾽52, ῃο58. 69, 70), ἴπ6 ἰοηρεβὲ ἀδεϊηρ᾽ ἔγοτι δρουΐ τῃ8 

5 οεηΐ. Β.0.---Ζοοξοα ἐχρεοϊα πεν ἀπὰ τυϊβέα!γ. ὍΤἤα ροεῖ, ἴῃ 

υδίηρ᾽ μὲ ρᾳϑ5ὲ ἴδη565, ρἰσΐατεβ ἃ ραγισυϊαγ βοθης.---ϑλϑδα] 118. 

20. ]ο»᾽5 ἐγ εηάδβ, 1᾿νίπρ' ΠΠ|πὸ Πἰ πιβε ἢ οα οὐ ἤθᾶγ ἴῃ Ὀογάθγβ 
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5: ΓΘΟῚ δγὸ γα ποῦν θεοοπια υπίο ἔπι ῖ; 
Υα 566 ἃ ἰογίοῦ, δηά δζὸ δἰγαϊά. 

5. ὉὨΪΔ4 1 580, Οἷνα υπίο πιὸ 

Οὐ, Οὔδεν ἃ Ὀγῖρε ἔογ πιὸ οὗ γοιιγ βιιρβίδησα ἢ 
33 Ογ, Πεἰϊνεγ πιὸ ἔγοπι ἴπὸ δάνογβδιυβ βαηὰ ἢ 

Οὐ, Κϑάδοτ πὲ ἔγοιῃ ἴδε ἢδηὰ οὗ πο ογγῖθ]6 ὃ 

οἵ πε Ατγαρίδη ἀδβογῖ, ννουϊά ἔδοϊ {πὸ ἔογος οὗ ἴπ6 5ἰω}116.---- ζεγο 

ἐἰἰταῤῥούμέ6} ἴῃ δεῦρ. ἰάϊοπι 15 111, τοῦρϑ ῥιέ ἐο σλανμε, ἑ.6. 
τοὶ ““ξεἴϊ ἃ βθηῆβ6 οὗ βῃδπι}," Ῥιιξ ““ψεσα ἀϊδοοποογίεα ὉΥ ἴπ6 
ἐταβιγαϊίοη οὗ ρίδῃβ δπὰ πορββ." 80 ἐγεαυεηῖγ, 88 58. 611 60 ἡ 
2250) Δς 5. δ. 39 οῖς, ὙὍΠα νογάὰ [5 οἴϊδη ιι5εἀ οὔἴπε ἀἰϊδαρροϊηίτηοης 
ἐχρογίθδηοδά ΌΥ ἴποβα ΠΟ ταν ἀροῦ ἔδ]56 ροάβ, ογ ιϊηΐγιιβί- 

ψνογὮ ροϊ ες] ἔγίεπ 8, 45 18. 2οῦ 442, [εγ. 235, 70 δὸ αδαςλεά 
(Ὁ) 15 οὔϊδθη ρδγβί!εῖ, 88 8. 3535 40}, Οοιιρ. 15. 19 ““δηά γα 
5411 θ6 ρυΐ ἴο 5ῃῆδπιε (-- ὃς αϊβϑαρροϊηϊοα) οὐ δοοοιηῖ οὗ ἴπ6 
οδῖκβ γα ἴανθ ἀεβίγεά [ποὶ οδίδίπἰηρ ἔγοσῃ ἔδει ἴπ6 εχρεοιεᾶ 

μεῖρ οὕ ἀδϊϊνεγβηοα), πὰ γε 8.81} δέ σδαςσλεφα οὰ δοοοιηΐ οὗ {μ6 

Βαγάδηβ γὲ βανα οβοβθῃ." 

21. ο0Ὁ᾽5 ἔϊεηάβ πονν [αἱ] (ἀϊβαρροΐη!) ἰπι ἴῃ 86 Πουγ οὗ 
πεεά, {Ππ ϑιιοἢ) ἀτίδα-ρ νδάγ8 (56ε ΡὨΪ. π.).--- Υὲ 466 (ἘΠ) ὦ 

ἐογγον, απᾶ αγὰ αὐγαΐά (ἈΚ Π)} ποῖΐσα 6 δββδοπᾶποβ ἴῃ {δα 
Ηδῦγεν : 50 Ζεϑο. οὅ, Ῥ5. 40" 528 4]. Τῆο ““ἴογσγογ᾽" ἰβ 105 

ονεγ απ ρ᾽ οδἰ δηλ : ἰυάρίηρ' τΠϊ5 ἴο Ὀ6 56ηΐ προ δἷπι ὉΥῪ 

(οά, ἀπά ἴο θ6 βεηξ ρου Ὠΐπι, πιογεονοῦ, 45 ἃ ριιηιβῃηδηξ ἔοσ 

Πῖ5 β'πβ, πεν ᾶνα ποῖ ἴπῸ οουγαρα ἴο βῇονν πὶ βυπιραῖδυ. 

22-23. Ης Παά «αϑκαὰ ποιπίηρ᾽ νεγὺ δτεδῖ οὗ ἢἷ5 ἐγίδηάβ, Ὡ0 

Ἔχρεηάϊξυγε οὗ πόθου, ογ ἀδοά οὗ ναΐοιιν, ἔος ἰπβίδησθ, ου δ ἰ5 
Ὀεδ!, Ὀὰϊ πιογεῖν βυπιραίῃγ. 

22. 4 δγἱδε] ἴῃ δοοογάαποβ τὐτ τπΠ6 ἴοο ργεναίεπὶ Ἑδβίεσῃ 
οὐυβίοπι (15. 153, Μίο. 311 οἵο.), ἴο βεουγε π'8 δοαιυϊΐϊι 8] ἔγοπι ἃ 
7υάρε.--- δωδεέαηοε) 1ἰτ, σἐγοηρέλ (Π): 80 Ῥγ. 519, 

23. ε Παά ηενοσ δϑίκεά ἴο Ῥ6 ἀεϊϊνογεά ἔγοτι δὴν ϑἰτυδίίοη 
οὗ ρου! οὐ ἀσπ ιν : ἴο 6 γεβοιδά, ἔογ ἰηβίδηοοθ, ΌΥ δγπιβ ἔγοπι 
τπῆ6 Βαπάβ οὗ Ὀγίραπάβ, οὐ ἴο Ὅ6 γαηβοιῃεά, ψδοῖποσ ἔγοπι 

Ὀγραπάβ οὐ ἔγοπι δηβίδνομηθηϊ ὉΥ ἃ ογιοὶ ογεάϊϊογ ἔογ ἀδθδι. 
γντ ἡ οοπιρ. 76. 1551 “Αηά 1] ν1}} ἀεἰϊνες {π66 ἔγοπι ἴπῸ παηὰ 
οὗ ἴδ ονἱϊ, δπά 1 ν1}} γοώξοηε [66 ἔγοτι ἴπ6 οἷυϊοῦ οὗ {πὸ 

5 
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34 Τδδοῦ πιο, δπά 7 ν"}}] πο ἃ τὴν ρεδοβ : 

Αηά σαυβ6 πι6 ἴο υπάοήδίαπα ψνμογείη 1 πᾶν ετγϑά, 

35 ον Γρίβαβδηε ἀγα ᾿νογάβ οὗ ὑρτὶρἴηθ85 ! 

Βιυΐ ννῆδΐ ἀοίἢ γεργονίηρ' ἔγοτῃ γοιῖι ργοναῇ 

36 Ὁο γα {Πίηϊς ἴο γβργονε ννογάϑβ ἢ 

Βαευῖ {[Π6 5Βρβϑοῆββ οὗ οὔς {παΐ ἰ5 ἀεβρογαίε ἀγὰ ἔογ ἴπ 8 

νιὶηά. 

5 5, γε ψου]ὰ οαϑὶ (1οἱ5) ἀροη ἐπα ἐδ μογθβ8, 

Απά πρδϑῖκα πιογομαηάϊβε ονεῦ γουγ ἔγίεπά. 

38 Νονν, ἰπεγείογε, 6 ραββά ἴο ἴοοῖ τἵιροῦ πα ; 

Εογ βυγεῖγ 1 5841] ποί 116 ἴο γουγ ἕδοα. 

ἐογγδί6." ὙΠ “(εγγί δε "ἢ (γν}) πιᾶὺ Ὀ6 δὴν ρον γῆι δηά 
ἀγεδάεα Ἴὀρργεϑϑοσ ογ ἰγγδηΐῖ, Ψμοίμογ παῖίνα οὐ ἔογεϊρῃ : 1559 

275 (εδοῦ {ἰπι |] ἴο ““ τοῖς ᾽), [5. 255 ὅ 205 3, 5. 545 ([| 86:2). 
Ῥεδία βυρραεϑῖβ ἐπδαὶ 31 ὀποθ ἱπιπιθαϊδίοϊΥ ἐο]οννεα 33: 50 δγ 

ἔτοπι γϑηβοπηηρ π16, γοῦν νου ]α γαῖμεῦ πᾶνε Ὀαγίεγεά πι6 ανΑΥ. 

24--30. [πῃ δηβιννεγ ἴο ΕἸῚΡἢ42Ζ᾽5 οονεγί ἰπϑίηυδίϊοηβ, ἢ οἷα πὶ5 

ἴο Ὀδ ἰο]α ρἱαίπῖν τνμδΐ 5ἰπ5 (Π6Ὺ ἱπιραΐα ἴο ῃπι. ΗΠ Πογῖο ἐπα Ὺ 

δανα ΟὨΪγ ἔουπα ἔδυ!ξ Ἔχρυαβϑῖν ν ἢ ἢ18 τοογες, Μνοἢ, μουνανογ, 

σν γα πο γεν νγαηρ' ἔγοπι Πἰπὶ ὈῪ 5 ἀδβραῖγ (3). Ηδ γεργοδοῖαβ 

τ δηὶ ἕον {πεῖ πη ἔδο!ηρ' ἰγεδίπιθηϊ οὗ πἰπὶ (27), δηὰ Ὀαβθθομας 
τ 6πὶ ἴο πάρα Ὠίπι ἔα τ. 

25. “Ῥίοασαρε 566 ΡἘ1]. ἢ.--- ρογας οΓ πῤνίρλένος:) Ἀοπαβί, 
αἰγαισ μιξογιναγά νογάβ, βυοῖ 85 [οὉ οδπηοῖ αἀἴβοογῃ ἴῃ ΕἸΙΡἢ 4Ζ᾽5 
Βρβθοῦ.:--ὀρῤγουΐηρ ,Όνε γο}] ναὶ ἀο γουγ νᾶρτιθ δηὰ ἀδγὶς 

ἰῃβιπυδίϊοηβ ρζονα ἢ 

26. 15 ἰ γουγ Ρυζροβα ἴο γεργονε---ποῖ τὴν ἰἰε ᾿ηἀοοά, δυῖ 

-ττὰν τοογας ([Ώο56 ΒΡΟΚαη ἰπ ο. 3): Ὀυΐ 1η6 νογάβ. οὗ οὔα ψῇο 

15 ἀεβρδγαίΐβ, βιοἢ 45 [ἤοβθ νγεῦθ, γα ἔογ [δ6 υυἱη---αγα ιν 

Ὀίοννῃ ἀννᾶυ, 50 παῖ πεν περα ποῖ ΡῈ ἴδκβθη ἴοο βϑγίοιιϑ! Υ 
(οἔ. 85). 

27. Ηἰ5 ἔγιεπάβ, 6 ἀδθοίαγεβ, δ 85 Πδδγίεββ 85 τι 655 

ογοαϊίοτβ, νῆο νου οαϑὶ ἰοῖβ ἔογ ἴπ6 ογρῆδη οὔἢἹἹὰ οὗ 8 πιδῃ 

ψῆο πα Ὀεδη ἰδεῖς ἀερίοτγ, ἰπ ογάδθγ ἴο 5611 11 ἱπίο 53] ανθῦυ 
(2 Κ. 4), οὐ. 85 πίδῆ Ψῇο νου πιακα ἃ Ῥαγραίῃ ονεσγ {πεῖγ 
ἰεηᾶ. Βαυῖ 566 ρῃ!]. ἢ.) ἀπά ἀῦονε οἡ 33, 

28. 86 ,επςε4] 1.6. Βε βοοά εποιρῆ, οὐ “"Ρίεαβε "1 Ηἰ5 
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4 νΏεηΙ 116 ἄονη, 1 5αν, νΏεη 58.411} ατίβε 
Βαυῖ {πὲ δνεηΐηρ 15 ἰοηρ; δηά 1 δηι ἔ]] οὗ ἰοβϑίπρϑβ ἴο 

δηά ἤο υπΐο {πΠ6 (πιοτηϊηρ) ἔν Πρῃῖ. 
δ᾽ΜΥ ἤδβἢ ἰ5 οἰοίμεά υἱτἢ νογπὶβ δηά οἷος οἵ ἀιτιῖ; 

ΜΥ 5Κίῃ μαγάβηβ, δηά {πδη συπηδί (αρ δίῃ). 
5. ΜγΥ ἀδγ5 γε 5 ες ἔπη ἃ τνεάνετ᾽β βμυτΕ6, 

Απά δζγε οοπια ἴο δὴ επὰ υἱΐμοιυϊ πορβ. 

264 τχβῃ οὗ μρρεαϊέάν (ἐ.6. ἰμβίησεγα οὐ ἔγίνοϊοιβ), 4176 ( -Ξ ἴηω- 
δίποδα υ), ΟἿ: 50 Εχ. 207 Του 58α]ὲ ηοΐ ἴακε τρ {π6 ὩΔπὶ6 
οὗ ναῦν (ἢν αοά ,“0»γ πργεαζέξν (ἰ.6. δὲ 1 ἔογ δῃγ ἴδἰβε οἵ 
ξανοΐουβ. οὔ͵εοῦ). ΟἿ. οὐ 1581.---λνέρλές ο7 νεῖ567}} τ. ο7 ἐοΐ 

(95): 866 Οοἡ 419, ΤἼΑ ““ πιοηίἢ5" ἱπάϊοαίε πα ἀιγαίιίοη, {π6 
“ὁ ὩΙΡΉ 5 [Π6 ἱπίοηβὶ(ν, οὗ 8 βιιβεγίηρβ (Ρε.). 

4-6. Α ρ»ταρῃϊς ἀδβδογρείη οὗ {π6 οοπάϊτϊίοη ἴο νοι ἢ18 

πλϑδαυ 85 Ὀσουρῆξ Πἰπι: δὶβ ννεδυ βοπΊθ, γα βῖ]685 ηἰρ 5, ἷ5 

Ἰοαϊμιβοπια ἀΐβεαβε, μἷ8 ἄδγβ ερρίηρ αυΐϊοκῖν (ορ. 15), νἰτπουὲ 

Πορβ οὗ γεοονϑσυ οἵ γε ϊϊεῖ (ορ. Τ0), ἴο {πεῖγ οἷοββ. 
4. Ἡρλοη τλαῖ 7 αγίδο 2] ὙΝ δα 11 10 Ὀ6 πιογηΐηρ ἢ (Πι. 2857). 

--ἼΠΒεὲ λό συσηέρρ ἐς ἰοτερ; α»:4} οτ, 5βῖποα {π6 Ηεῦτον 5 ἀπυϑιιαὶ 
δηά ἴο ραΐπ ἃ Ὀεϊίζεσς ραγα ες 5πὶ, νου 5 ΠΡ ΜΕ ἐπηθηάϊηρ᾽ (566 
ῬὮΪ. α.), 4μΩ ας οον ας ευσηΐηρ (οο»ιδ5). 

5. Ηἰβ υἱοεῖβ Ὀγεαὰ ψογηιβ, ἔοσγηι ἃ παγὰ ογιβῖ, δπὰ τπθῃ 

Ῥγεαῖς οιἷἱξ δηά τπιη ἀρ δίῃ. 

ό8. Ορ. οὐ Μγ ἀδγβ δῖε βυνϊέϊε ἴμδ ἃ ροβί. Ου δποίεηξ 

νυϑᾶνίηρ, ἔγοπι τυ βίοι [Π6 δἰ πα ἴῃ δ 15 ἀεγίνοά, 566 δηπεάγ 
ἴῃ Ξδὲ. ἵν. 5276-- 5290 (νἱτ Π]υδέγαῖοη5). [Όη ΕΖγα ποῖεβ (πδΐ 

δ᾽ τΔΥ σοπίϊηυα {Π6 5ϊ'π|}]6 οὗ κ 1 ΤΡ ὈᾺῈ ρίνοη {πὸ βϑῆβα ἰξ 
885 ἰῃ 05. 218: δῃὰ 50 Μαγβῆδὶ γεηάθγβ ", “"ΤΏΘΥ σοπια ἴο δῃ 

δπά ἔον ἰδοῖς οὗ ἐπγεδά ": δυΐ εῖ5 ψουἱά ταχαῖγε 3 γαῖμοῦ 

τπ8η ὈΒδ2. 
ἡ-1ο. Ηδ ἴυγηβ ρδίμοιοδ! γ ἴο αοά, Ῥεβεεοδίηρ Ηἱπὶ ἴο 

τοιλοπιρεῦ μον Ὀγίοῦ ἢ15 116 8, δῃὰ ἴο πᾶνα σοπιραβϑϑίοη οἱ 

Βίπι ἔοσ {πῸ 5ῃογί εἰπιῈ {παᾶἴ γαπιδίηβ Ῥεΐίογε ἢ ἀδδοδθηάβ ἔοσ ὄνοσ 

ἰηῖο ἴῃς σάνε. [ἢ ὅΠεοϊ], δοοογάϊηρ ἴο εργεν ἰάδαβ, ποτὰ 

νγ85 ὯΟ ἔν βρ τ ἢ αοά: [Π6 51Π4665, ἴῃ {πεῖν ἀγοαγυ, Ξβῃδάον.- 

{κε Ἔχιβίθησθ, ννογα “ ουΐ ΟΗ͂ ἔγοπι οὐ 5 Βαηά,᾽" δηά οουϊὰ ποιίποῦ 

Ρταῖβε Ηἰΐπι, πρῦ δχρεγίδηοα Η18 βεηβῆίβ (5. 66 885. 11.18.15. 288), 
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ΤῸ τγϑιπθροῦ [πὲ πὶν 1Ἰ6 15 αἱπά : 
Μίπε ἐγα ν"11]] πὸ πιοζα 566 ροοά. 

8 Ἴδε ευε οὗ πίπι {πὲ βεοίἢ τὴς νν}}} θεποῖ πιὰ Ὧ0 πιοῖ : 
ΤΩΣ εγ68 Ὁ} 6 ὑροῦ παῖς, Ὀυϊ 1 5141] ποὶ Ὀς. 

9.Ὰ οἷοιιά οοπιοίῃ ἴο δὴ επά δηὰ νδηϊβμεῖἢ ἀννν ; 

50 δε {παἴ ρσοεῖῃ ἀονῃ ἴο 5Πι6οΪ οοπιοῖῃ τρ ΠΟ πιογα. 

9 ες τγεϊζυγηθῖῃ ἢο πιοῦα ἴο 5 Βοιι56, 

Ναοείτδεν ἀοίῃ δα ρίδοα πον ἢΐπι δὴν πιοίθ. 

ἡ. ορεσνιδο»} τε νῦΌ., πκ6 {πΠ6 ῥργοη. ἱπ 8, ἰ5 δηά ϑἴπρ.., 
«αἀάτεϑβεά ποίΐ ἴο ΕἸΙΡἢ4Ζ (ορ. 265 πη.) Ῥυΐ το σοά : Ὀυξ ἔογ ψδαῖ 
[Ό]Πονν5, γ}- 5 (1Πκὸ 624-89) ρου] Ὀ6 τεραγάεα 85 511} δά άγεββεά ἴοὸ 
16 ἔγίοπάς; δ5 1{ 15, ἴπ68ὲ νεγβεβ ἀγὰὲ δεϑβί γεραγάβά 85, 1 ποῖ 

ἐγαηϑιτἰοηδὶ ἰῃ ἴΠ6 ἴοπα οὗ 5Ξοϊϊοχιν, ἴῃ Ὀερίηπηίηρ οὗ (6 

δαάτεββ ἰο αἀοά νὴ Ποῖ, {πὰ ϑρεθοῦ πιοϑδὲ οἰθαγὶυ οἷοβεβς 
(15:2)... γρίμα] ἃ ϑγυγαδοῖ οὗ ννῃαῖ 15 ἰγαηβίεης δηά πηϑιιϊϑίδηξδι: 
ΡΞ. γ8ῖ9, 15. 419, Οοἢ. 119 εἴο.---Οὐο4] 1.6. Ὠαρρίπεββ, ρτο- 

ΒΡΟΓΙῪ : ““ροοά᾽ (38), 88 58. 47 3418 (βδοῦ {{π|6ὲ υτἢ “(5866 ᾽), 
70. 2118 3611, δηά ἔγδαι πεῖν : 50 αἴβο ΠὩ, ΟἿ 2135 αἱ. 

8. ϑοοη δ ποηα Ὁ] Ὀδμοϊά ἢὶπὶ δὴν πιογὰ: ἢ δνθη 6οά, ἱξ 
Ης 5ποιυϊά νυ ϑῇ ἴο βδῆον ᾿ἰπὶ βοπια ἰπάηθβϑ, νν1}} Ὀ6 πηδϑΐς ἴο 

Βηά Πίπι. Τα ν. 5 αρβεηΐ ἔγοπι (ἅ, τερεδῖβ (π8 τνογὰβ “"ευϑ " 
(Εν 6) ἀπά “566 " υξεά ἰη Ἷ, ἀπεοίραῖεβ 19 δηὰ {ες οἷοβε οὗ {πὲ 
βρεθοῖ (21), ἀπά βεραγαῖθβ Τ δπά 93 νι ϊος ρῸ ννε]1} ἱοροίμεγ; ἴὶ 

τῆδΥ, τἱπογεΐογε, Ὀ6 δη δάαϊτίοη ἴο {6 ογίρίηδὶ ἰαχὶ (50 ΒΙ. Βα. 

41.). 5 5 γί αν τεπάεγεά γοδάβ : [πΠ6 αὐγὰ οὗ Πἰπιὶ {παὶ βθοίἢ πιὰ 
Ψ1Π ποῖ ὈεμοΙά πιὰ; ἰπς ἰγαπβίδιίοη ἀρονα ργεβιιρροβαβ ἔπδὶ 

“ἐ ββαείῃ π|6᾽" πιδδῆβ σϑϑίΐ τὴρ ποῖ; Ῥεγῆδαρβ ἰξ γαίπου πιθδῃβ 

Ἰοοῖς 79γ τὰς ἐπὶ ἐλ ,μεέμγο, [μου ΡἪ 207 15 βοδγοϑῖυ ἀβοϊβῖνε, δῃηά 
ἴῃ Ραβϑαρθβ βυσῃ 85 2 5. 126, 2 Κ. 839 (ςρ. Ζ6χ. 5.ν. ΠῚ, 6 ἅ), 
οἰϊεὰ 45 5: γτηρ᾽ {Π6 τη θγίηρ' οὗ ΠῚ ὉΥ Ζοοζ 70», ἴῃ πιοδηΐϊηρ' 
15 ποῖ Ἔχδοῖν [πε βαπιθ, ποῖ ὄνεὴ ἴῃ αη. 4933. 

9, 1ο. Νο ταεΐαγῃ ἔγοπι 58:60] 15 ροβϑβίθ!ε (τοϑῖ), 
1ΟΌ. 50 5. ον; οἵ, αἷβο ο. δοῦν. 
11-21. Α ραβϑβίοπαίε γεπιοηβίγαηοα ἢ αοά. ΜῊ ἄοεβ 

Ης {δυ5 ἰοτίιτα Πἰπὶ, ἀπά τηδῖκα 15 [6 4 Ὀυγάδη ἴο ὨϊπιῦΡ [ς 

ποῖ πιῇ ἴοο ἰηϑίρηἰβοαηΐ ἴο Ὀ6 ἴπ5 ρεγβθουϊεά ὈΥ ᾿Ξ. Μαίκογ ἢ 

ΝΥ ἄοε5 Ηε ποῖ αἵ οὔοε ραγάοῃ ἢἰ5 ἰγαηβρτεβϑβδίοῃ, δηδ ἰδαΐκε 



ΟἹ. 28-ΥἿἹ. 8. 108 67 

39 Τυγη Ὀδοῖκ, 1 ργδυ γοιι, ἰδεῖ ἔπαγα θ6 πὸ ὑυηγρῃδουβη688; 

Υεα, ἴαγη Ὀδοῖΐκ, τὰν τρ θουβη658 ἰ5 511} ἰὴ Γπιοῖ, 

80 ᾿ς {πεγὰ υησὶ ρ μίδουβηθβ5 πῃ ΤΥ ἰοηριι ἢ 

Οδηηοΐ πιν ραϊαῖα αἰβογι πιϊπαῖα σδ  Απλ  [165 ὃ 

ἔγιοπάϑ, ᾿γα πᾶ βιρροβα, μδά τυγηδά {πεῖς αγδ5 ἔγοπι δῖπὶ ἢ 116 

πε παά Ὀδεη ἀεβοδηϊπρ οἡ {πεῖν ἰδοῖς οὗ ϑυιηραῖῃυ: 50 δ6 

δηΐγαδίβ ἴδηι πον ἴο ἰοοῖκ δ΄πὶ ἰῃ ἴδ ἔδοα, 85 ἢθ οδῆ ἴοοκ 

τμαπὶ ἴῃ {πε ἕδος, δπὰ Ἰυάρε ἔγοπι 8 σουπΐεπαηοα μείπεγ, ἴῃ 

πιαϊπταϊηΐηρ᾽ 8'5 ἱπποοθηοα, Β6 ἰ5 ἱγϊηρ' ἴο {Ππεπ|.---- ΖῸ γοτ» 1:66} 
ἀεῆδηῖίν, 85 11. 

20. 7Ζμνη δαοκ)] ἔγοπι [8.6 υιηξαὶγ οοῦγβα γοὺ μᾶνα δάοριεά: 

ἄο ποῖ τη} 5Ε}}7 δϑβϑιιπια τὰν Ρ}]11.---},7». γιρλέσοιέδηισος ἐς 5111} ἐπ 

»6] 388. ἐπ 1έ; 1.6. (ΗτΖ. 1.) ἴῃ 16 πιαϊίοσ υπάδγ αἰβοιιββίοῃ, 

Ι δηὶ 5111 ἀποοηνίοϊεά, οΥ (Ώ.}1 8πὶ υπ: δα ἴῃ βρεακίηρ᾽ 85 

Ι ἀο, οΥ (Π 8.) γεν γὰρ: ἐς δὐῦὶ ἐπὶ τέγρ ἐν. “ἰδ Ἰδτα, 18 ργθβεηῖ. 
Ι πᾶνε ἃ τἰρμίεοιιβ οδυβα." Βαΐ 411} {πΠ656 εχρίδπαίίοῃβ οὗ ἐπ 

2 τὲ υπϑαιϊϑέδοϊοσυ δηά απ; δηὰ ἰΐ ἰ5 Ὀεϊίεσ, ψῇἢ ΗἸ. 

ΒΙ.32 Βι.. (ποῖε) ϑεέ. Β6., ἴο τεδά ἐπ ρἼ6 (Δ ἴογ Π3), ποι 
αἴ οὔσα γἱοῖάβ {π6 ϑυϊαρῖα δηὰ παίιγαὶ βεηβε: 1 ἃπὶ 511]} 
τπἱποοηνίοϊοά. 

30. ]0Ὁ ἱπϑὶβίβ. οὐ ἴῃ βουπάπεβϑβ οὗ ἢ15 πιογαὶ Ἰιιάριπηεηί5. 

ΤΒεγα 15 0 υητγὶρθοιβηαβ5 ἴῃ (ογ οἢ) [8 τοηρτ ; 5 ἰοηρτια 

ἄοαβ ποῖ, νῆεη ἰτ ἀδοίαγεβ δἰ ἱπποοδῆοθ, ἜἼχργεββ ἃ ἡιάρπιεηῖ 

ΤΛΟΓΑΙΥ υηβουπά ; δηὰ ἢὶ5. ““ραϊδΐε," ἴ6 ογρϑη οὗ ἴαϑβίε (1211) 
ἴο ψΗοἢ Πιἷβ ἰγου 68 ἀγα ἰοδίμβοπια (65), ας ἴῃ ρονγεσ οὗ 
ἀϊπεηρυ βηϊηρ Ὀεΐννθθη ““ σα δηλ 65 (ν.3), δπὰ ρετοεϊνϊηρ᾽ 
ψοίπογ οὐ ποῖ {ΠῸῪ ἅγε ἀεβεγνεᾶ δπά ͵ι5ῖ. [ἢ πγαίη δι ππρ᾽ 

παῖ Πῖ5. σα! απ εἶα5 πᾶν Ῥθαη υὑπάεβεγνεά, π6 85 Ὀδθη ραν 
οὗ πο υηγρηςεουδηθβ5. 

ΝἼΙ. Τηῖβ οοηβοίουβηθββ οὗ ἱπποοεῆςσα, δπά οὗ δ5 σαρϑοῖ νυ 
ἴο ἡυάρε πιὶ5. οδΙ Δ πλ 165 Θογγθο εν , πλαῖζαβ ἢ πὶ ἔδαὶ 5 ροϑβίτίοη 

ἴπε πιογὰ δοιιίεῖν ; δηά ἢς Ὀγεδῖκβ ἔογἢ ἱπίο ἃ ἔγεβἢῃ δηὰ βίηριυ- 
ΙΑτῖν ραϊδμείίο οὔὺ οὐ ἀεβραὶγ οἡ ἢῖ5 ἰδπηδηϊδδῖα δπᾶ Βορεΐεββ 

οοπάϊίοη. 

1-.. 1αἴε 15 μαγὰ αἰννᾶγϑβ : δἰβ οὐνῃ, νεχεᾶ Ὀγ 1055 οὗ μι] άγαη 

Ἀπά ρῥγορογίυ, ἰογίαγίηρ αἴβεαβα, ἀπά ἃ Ὀυγηΐϊηρ 56η56 οὗ ἰῃ- 

}υβίϊος, μαγά δϑρεοίΐδ!γ. 
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ΝΙΙ. 1 Ηδίῇ ποῖ πιδῃ ἃ τνναγίατε ὕὑροη δαγίῇ ἢ 
Απά δὲ ποῖ [ιἰ5 ἀδγϑβ {πὸ {ῃ6 ἀἄδυβ οὗ δη Ὠίγεϊηρ ἢ 

3.Α5 ἃ βοεγνδηίΐ παῖ 5 δαριοσ ἔογ ἴδε βῃδάον, 

Απά 485 δη πίγεϊπρ' [Πδἰ Ἰοοίκεῖἢ ἔοσ Π15 νναρῈ8 : 

8 ὃ0 Δπη}1 πηδάς ἴο ροββ685 πῃηοητῆἢϑ οὗ επιρίϊπη655, 
ἈΑπά πῖρ (5 οὗ πλίβογυ ἀγα ἀρροϊηϊβά ἴο πιδ. 

1. Ἡφαγγαρε] ἃ {ἶἰπιὲ οὗ βαγά βογνίοβα, {πὸ ἃ σαπιραίρῃ, ἃ 
-οοηδίδηξ βέσυρσ ρα νἷ8 αἰ που |65 πὰ μαγάβῃϊρ, πενογ σδαϑίηρ' 
«ΠῚ τΠ6. εἶπα ἔοσ ψ δι οἢ [πε 5ο ϊεν 45 Ὀδδη δηραρεά [85 Ἔεχρίγεά. 

ἼΠε νογά 18 υβϑοά 5:π||1ΔΥἰν ἰπ 1415, 15. 4οἷ.---ΟΥὗ απ λἀέγοϊέμρ] ἃ 
διτεά Ἰαθουγογ, νῃοϑβα ᾿ἰα 15 οπα οὗ υποδαϑίηρ [οἱ], απ νῆο Π85 

οοπδίδηευ ἴο ἐπάυγα {π6 “Ὀυγάδη δηὰ ποαὶ οὗ ἴμε ἀδυ" (Μί. 
2013). Τμὲ ψογὰ πρῃξ αἷϑο ἀδποῖς ἃ πηδγοθηδυ ([6γ. 465); 
Ῥυι ΞΡ τηαῖίκαβ {πε ἔογπιεῦ 5β6ῆ86 πιογα ὑγσοῦ δῖε. 

2. ΑΔ, «ογυανι] οὐ οἰαυδ: ἃ Βο]ἀ-Ἰαρουγος 18 ποῦ ραγεουασίυ 
τπουρδὲ οἵ.--- 20» ἐλε «λαάοιο, εἴς.) ἴπε 5465 οὗ ἀνεπίπρ', ΜΕ ϊοἢ 

ΔΙ 80 ἰοηρ᾽ ἰπ σοπιηρ, θυ ννἤδη δα σδη δηΐου οοοΐ αἱγ δηά γαβί, 
δῃά ψ ἤθη αἷϑο ἢ ν}}} 6 ραϊά ἔοσ ἢ 58 ἀδγ᾽β νογίς.Ἱ. [ἀθουγεγβ 

ἴῃ ἰδ6 Εδβί ψεγα ραϊά ἄδίϊυ : οἵ, Ὁ:. 4 (“ἴῃ Πῖ5 ἄδν" ἴδοι 

58]: ρῖνε δἰπὶ δἷβ νναρ85), Μί. 2οβ. ““Τῇδε ροΐπὶ οὗ οοπιρατί- 
8οὴ Ὀαΐνοοη 00 ̓5 16 δηά τῆ6 ἀδν οὗ ἴπ6 δίγεϊηρ᾽ ἴῃ15 1165 

ἴῃ τποῖγ σοπηπιοη [011] δηὰ ἰπεῖς σοπιπιοη ἰοηρίηρ᾽ ἔοσ ἴπε επά 

οὔ ἴτ" (Ρα.). 
4. “νι πιααδ ἐο βοΞςόες (ον ἑμλονὶ] “ΔΑ ραϊπεῖῖς ννογά, »εααῖδ 

20 ἐιλογέξ, [Ἀτουρ ἢ πο ἔδυ οἵ σαυβε οὗ πιης" (Π 4.3), Ὀυῖ Ὁγ {π6 

τίογα δγοϊἔγαγυ νν1]1 οἵ ῃἷπὶ νῇοβα βίανε 1 8π|.----ορεὰς ο7 ὀρεῤέέ- 

"655] τλοηῖῆβ οὗ υδοίδβδβηθβϑθ, ἀϊἰβαρροϊηϊπιεηΐ,. ἀπά νεχδίίοη. 

τὴν ἀεποίεβ ψμδὶ 15 λοίίοτο, ργομηαῖίδςς, ἀπὰ τρισμδοίαηξίαϊ; ἀπὰ 

ἰξ 5. ἀρρὶϊεά, δοοογαάϊηρ' ἴο {πε σοηίοχῖ, ἴο ννμαδῖ ἰ5 (α) »καζογέαϊζν 
υπϑυρδπίδηϊς αι, 1.6. μργσαϊ, οὐ υαΐη, οὐ (δ) τνπογαϊζν υπβυβδίδπεϊαί, 
1.6. ,0ηἸυοίοις, γαἶδο, οὐ ἐμδίμοθρο ΟἿ. ἴοτ (α) ἔχ. 231 Τποιι 5μαἱῖ 
ποῖ ἴδῖκα ὑΡ ἃ ργυμηπάϊεος τερογῖ, 7εγ. 1816 ( -- μργοαΐ σο 45), Ρ8. 

4116 ἐἐ μηγεαὶ νεῃὶτε5 " (οὗ α]5ε ροάϑβ), 6ο"δ (1) ἔογ υαΐηῃ ἰ5 1Π8 
μεῖρ οὗ πιδη, 8948 (47) Ο τεπιεπιρεσ πον βῃμοτέ ΠΥ {ἰπλ6 ἷβ : ἔου 
ναὶ τυαρΐέν (56: 6585Πη6585, Ἔπιρίίηθββ οὗ 116, αἰβαρροϊηιπιθηῖ) 

μαβὶ ἰῆου ογεαϊεά 411 {π6 ομι!άγαη οὗ πιθη Ἱ δηά ἔογ (δ) Ρ5. 1259 
(-Ξ ἰπβίποθυγ), 244 (- ψῇαΐ ἐ5 οἰϊμεγ ἔπνοίοιιβ. οὔ ἰπβίποβγο), 
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1 γγῃδῖ 5 πιδη, {παῖ ἔποὺ τηδρηϊβαβέ πὶ, 
Απὰά [δαῖ ἴδου αἀϊτεοίαβι {πῖπα διζεπίίοη ἴο Πἰπι, 

18 Αηὰ (παῖ δου νἱϑ:ε5ῖ πὶ Ἔν συ πιογηϊηρ, 

Απά {γιεβϑὲ πἰπιὶ ὄνου πιοπιεης ἢ 

19 ον ἰοηρ νγνἱ1 ἴπου ἠοὲ Ἰοοῖκ ἀὐνᾶν ἔγοπι πι6, 
Νοτσ εξ πὲ δοπα ψ 116 1 βύναῖον ἄοννη πιν βριτε 9 

Ἠΐπι ἢ" “Τῇ Ῥβαϊπιϊξί, ἱπιργεββεά νυ (Π6 Ψψοηάδεβ οὗ ἴπ6 

βίδγγυ ββᾶνβῃβ, 455 νμδῖ 5 πδη (πδὶ αοά 5βουϊά Ὀ6 50 πιϊπάξα 

οὔ πὲπι, δηά ρίαοα πίπὶ ἱπ ἃ ροβί(οη οὗ βυιοῦ δίρἢ δυϊπουῖν ἴῃ 

ἴδε ννοσῖά, οὐ δϑῖκβ, ποῖ ἣν αοά β5ῃου]ὰ ἰανιϑἢ οἡ ἃ ογθδίιγα 

50 ἰηδίρηοδηΐῖ δυοῃ ποηουὺς δηὰ {πουρδίι! σαγα, Ὀὰϊ ΜΝ ὮΥ Πα 

βου! Ὀ6 βυδ)]εοίεά ἴο δἰἰοηϊίοη 50 αἱεσὶ δηδ βιυβρίοϊοιιβ, 45 ἰξ 

δ οουἱά τα Δ} Ὀ6 οὗ δὴγ ἱπιρογίδησοα. 700᾽5 πιοῦθϊά ἱπταρίηδ- 

τίου αἰϊδίοτίβ ἴπ6 υῃϑἰθαρίηρ οαγα οὗ ἀοά ἱπῖο ἃ πιδάάδηϊηρ᾽ 
ἐβϑρίοπαρβ. . .. ον ρεῖίγ Ηἰβ οδμαγδοῖθσγ πιυϑί Ὀ6, βίποα Ηβ 

οοπάεβοοηάβ ἴο ἰογίυγα ομα 50 ἔγδι!, δπὰ βδγγυ δἰπι ἢ ρος 

βεουξίοη 50 υπεγίηρ " (Ρεδῖκα). 
17. Μαρνιΐβοςί] ἐ.6. ἱτοιὶσα!γ, τμΐηῖς πιυοῇ οὗ, οοπϑίάδγ οὗ 

ἱπιροτγίδηςε, νἱΖ. ὈῪ οουπείηρ᾽ Εἷπλ τνογίῃγ οὗ οοπβίδηϊ (αηἔγ 641) 

δἰϊεηϊίου.--- Οέγεοίθεέ ἐλέτια αἰξερζέον ἐο ἀἕηι] 1τϊ. οοζέσεέ ἐλέπο ἀδαγέ 
τορι, ἃ σοτηπηοη ἰάϊοπι δπὰ πηοδηΐηρ, 24) λεθαῖ ἐο, σορδίδν 

(Εκχ. γ33, 1 5. 455, 5, 48:68, δηά ἢ ἃ βυποηγην (545) ἴος 
“ἐ8εῖ,᾽ 10. 15 δ 41.). ΕΝ. «οἱ ζλίμια ἀδαγέ τῤοη βυρρεβῖβ ἃ 
αϊθ6 βεῆβε; ἔογ ἴῃ ογάϊηαγυ ΕΠρΊ 58 ἰς ψουϊά πιεδη σε δὰν 

αὔοοέίονε ὁπ: Ὀυχὶ ἴῃ ΗδεΡ. ρβυοβοίορυ ἴΠ6 ““ Βεαγί " 15. ποῖ {π6 

οὔβδῃ οὗ αθεοϊίοη, 45 ἴῃ Ἐπρ] ἢ (οἴ. ““ Βεαγί- 1655}, θα οὔ 
τρργεέατιδέρρ' (οἴ. 819 366): 50 2 ἣν (Ηοβ. 711) ἰβ ποῖ “" βεαγί- 
1ε55,᾽ Ῥυΐ τοϊλοιξ τρηαογείαπαίπρ, οὐ ἃ5 ΜῈ τηϊρς σὺ ΟΟ]1ο- 

αὐυϊαῖγ ““υἱΐξδους ἃ με84,᾿ οὐ ““νἱῖποιξ Ὀγαίηβ"" (86 ““Βεδά " 
ἴῃ ΗδςΌ. 15 πενεσ ἴπὸ βεδὶ οἵ [που ρῆϊ ογ ἰηῖε Πρ ΈπΟ6). 

18. Ῥέρίζεσέ λίρι] ποῖ, 45 ῥ5. 85, συ ττἢ πιαγίκβ οὐ ργονί ἀεπεδὶ 
οᾶγα, Ὀυϊ ἴο ῥῬγονε δῖπι: ορ. ἴπ6 ρδγαὶῖδὶ ἴεγπι ἤεγα, δηά {86 

βάῖηβ νὉ. (ἢ {π6 ||) ἴῃ 4119.---- 7 γέσοί] ἰ.6. ἐδ: οὐ φγουε, απ. 

4123δ:16: οὗ 6οά, 45 τεβίϊηρ ὉΥῪ Ηἰ5 411-5εείηρ βογυϊτην {Π6 
τπουρῆβ δηὰ ομαγδοῖογ οὗ πλεπ, 5. 7190) 116 1γὃ 2653 1203, οΥὐ ἃ5 
Ῥεονίηρ᾽ πιδη 5 (δ ἢ οὐ ορεάΐϊεποα ὃν αἰδοϊρίίπς, Ῥ5. 6619 818), 

10. ον ἰοηρ, ]οὉ τηαρηδη ΪΥ 855, ΜΜ}} αοά οοπεϊπια ἴο 
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0 11 δᾶνε βἰηηδά, νμδί ἀο 1 υπΐο Π66, 

Ο του κεαρος οὗ πιδη 9 

ΜΝ παβί ἴδποιι 5εῖ πὲ 85 ἃ 1πΐηρ᾽ ἕογ ἴπ66 ἴο Ξέγικε δραϊηβί, 
90 [παῖ [ δπὶ ἃ Ὀυγάξηῃ ἴο τιγϑεῖζρ 

3: Αῃά ννῆγ ἀοβῖ ἴδοιι ποῖ [8 |Κ6 αυναΥ ΠΥ ἰγαηϑρταβϑίοη, 
Απά σδιι56 πιῖπα ἰπϊαυ τ ἴο ρᾶ55 ἀΥνΑΥ ἢ 

ἀΐγοοῖξ ἀροὴ ἢἰπιὶ ἱποθϑβδηι  Η58 πιαϊενοίθης ρἴδησο ὃ--- Ζοοξ 

ἀτῦα}} 50 145, ΡΘ. 391468), οἔ, 15. 224.--- 26 τ|6 αἴο»!6] τλοτε 
ἜΧΘΟΙΥ, 2θέ νη6 αἰγῸΡ οὐ 16έ γ6 ρὺ (04. 34 ὈΒῚΝ ν᾽ ΡΠ ; 10. 
2ηδ, Ῥτ. 418); οἴζοη ἴῃ ἃ ἔδνοιγδῦϊ!ε ββηβθ, Ὀΐϊ. 451 "ἢ ἼΒΥ [νὰ 

ἼΡΙΤΣ, 316 8, 705. 1ὅ.--- ΤῊ] 7 στοαϊίοτο, εἴς. ἃ Ῥγονθγοῖαὶ ἐχ- 
Ῥτεβϑβίοη ξ, »γ, ὦ φηριορμοηέ: ϑοῆυϊο, αὐ ἴοο. (65. Ζ΄δς. 213) 

οἰΐεβ {6 Αγαῦδῖς Ὄχργεβϑβϑίοη, “1,δεἴ πὸ δυναῖΐονν πῇ 5ρι{{|6" 

(αδιζ, εἰ γἰξῆ, πιδαπίηρ,, ““ὙΝ αἷϊ ἃ πιοπιοηῖ.᾽" 
20, 21. ἔνοη δϑβϑυπηηρ πὶ πα 45 βἰππεά, μον, δα αϑίκβ, 

οδῃ [Π]5 'ἴπ δὴν ΨΑΥ ἰηυγε αοά, παῖ Ηδς δοιὰ σοηίίημπα ἴο 

Ρογβεουΐα μἰπιρ [00 ἀδηϊθβ σοῃβί βίης παῖ πα Πδ5 ὄνοσ βἰπηθά 

ἴο 4 ἄεστεε {παῖ ψουἹά ᾿υδαν [ιἰ5. εχιγδογαϊπαγυ βυβεγίηρθ: 

ΜὮΥ {πεη, βεθίηρ ἢἰ5 βἰπβ σᾶὴ 6 Ὀαΐ νεηΐαὶ ομθβ, νν}}} Ηδ ποῖ 
ἐογρῖνα μἷπι Ὀεΐογα ἔογρίνθηββϑβ 15 ἴοο ἰδΐε ἢ 

20. Τῆς τηγίμπι οὗ δ 5 βίγαηρε: Βα. Κὶ οπι.--- ὕϑλαέ ὧο 7 
προ ἐλθο 3] Ναὶ μαῦπι ἀο 1 ἄο Τεὲ ὈΥ πὴ βἷη Ὁ Οοά ἰ5 ἴοο 
Ποῖγ, ἴοο δχαϊίεά, ἴο Ὀ6 αβδοϊθά ὉΥ δὴν οὗ πιδηβ δοίίοῃβ, 

ΨΠοῖΒοσ ροοά οὐ Ὀδὰ (225. 4.55.8).---Ο λοιε ζδεῤε» οΥ τ»ι6} τῃ8 
νεογῦ, υϑεά οἤκξη οἵ Οοα᾽ 5 δίπεγ σᾶγα δηά ργοϊδοιϊίοη οὗ Ηἰ5 

βεγνθηΐβ (18. 278, ΡΒ. 1.280) 4 136(28) ρίς [ΕΥΨ΄ 2»γ656»Ὁ6}) 5 Βδγε, 
ΜΠ Ὀἰτίασ ἰγοπν (ορ. 115), ἀρρδὰ 80 85 ἴο γε 4 {6 οὗ 

τεργοδοῆ, ἴο ἀδηοία αοά ἃ5 οπα Ψῆο ““Κεαρβ,᾽" οἵ συδγάβ, πιδῇ 

οἱοβεῖγυν, ἰῇ ογάεγ ἴο ργαναπὶ π6πὶ δϑοδρίηρ᾽ ἔγοπι Ηἰἱπι, δηά ἴο 

ποία {ποῖγ δοίϊοῃβ.-- - 7 έσιρ ἐο εἰγίξο ἀραΐμοῖ] δα οὐ͵εοὶ οὗ 
ἀεϊ!θογαῖα ἀπά ρεγβιϑίθηϊς αἰδοῖ Οἱ. ες σορῃ. νογῦ ἴῃ τ Κ. 

2535.39.δ1 οἷς, (ΕΝ. με τρορ).-ττιδὸο ἐλαέ 7 απι α διγάδρε ἔο 

»ῃγ 5617. 2] 1.6. ΘΑΤΥ οὗ πιγϑ6ὶξ δηά οὗ πιν 116. ΕῸγ πε δχ- 

Ρτεβϑίοη, οἵ. 2 5. 1588, Οη [6 τϑδάϊηρ' ἐο ἐδδε, 566 ΡὮ]]. ἡ. 

21. 1 ἢεα λας ἰηδάνεγίεηε βἰηπθα, ὮΥ, βίπσα δῖ5 δίῃ οδπηοί 

αῇεοιϊ αοά, ἄοε5 Ηε ποῖ ραγάοῃ ἱἰΐ δῖ οποβ, ἰηβίβαά οὗ ννδϊ την 
ἴο ἄο 50 ἘΠῚ ἴδ 15. ἴοο ἰαΐβ ἢ---Ζζ6 ατοα»}] ἴθ ΕΥΨΝ. υϑυδιγ 
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1} αἷβο νἹἱ]] ποῖ γεΐγαϊῃ πὶγ πιουίῇ ; 

Ιν111 σρεαῖ ἴῃ {π6 δηρι δῇ οὗἉ πιγ βρί τς; 

Ι 1] σοπιρίαϊη ἴῃ ἐπα ὈϊΓεγη 655 οὗ πιν βουΐ. 

ῚΣ Απὶ] ἃ 568, οΓ ἃ 5364-πιοηϑίογ, 

Τῇαῖ ποι δεἰεβῖ ἃ τναϊος νοῦ πιὸ ὃ 

ΡΥ οὐ πἷπι οῦ ροεβϑ ἤεσγε ἔαγ Ὀεγοπά {πε ροΐϊπέ πες διαά 

ταδοβϑά ἰπ ο. 32. Τδεγα, που ρ ἢ μα μαά σοπιρίαἰποα ὈΪΕΣν οὐ 

Πἷ5 Ἰοῖ, ἢ πδά 5ἰά {π||6 ἀρ δίηϑβὲ αἀοά, Ηδσσγε ἢδ ρθη γ οἤδυραβ 

Ηἰπι νἱἢ Ὀεΐηρ Πἰβ ἰογπιδηΐοσ, δὰ ἱγοηΐοδ!ν ἰδυπίβ Ηἰπὶ ἢ 
τυγηΐηρ᾽ Ηἰ5 οᾶγα ἔογ δίπι ἱπίο ἃ πιβδηϑβ οὗ ρεγβεουϊίηρ Πΐπι. 

ΣΙ. 7 α͵50] Α5 αοἄ 508 π0 γεραγά ἔογ πιδῃ, Ὀυΐ 1εἴ8 Πἰπὶ 
Ρ458 ἔγοηι ἃ [ἰξε οὗ πιίβεγυ ἰπΐο ἃ πρὶ οἵ ἀδγίζῃεϑβ, 50 6 50 

111 5ῆον πὸ τεραγά ἔογ Ηἰἶπι Ὀγ γεβίγαϊηϊ οὗ ϑρεεοῦ, Ὀυΐ μα ν}}}} 

βῖνε 1 νεηὶ ἴο Πὶ5. σοπιρίαἰπί. ὉΠ ““ αἴ5ο ᾿"" ὌἼχργεββϑθβ ἴῃ8 

οογγεβροπάδηοα οὗ οπς δοίΐίοῃ ἴο δηοίΐπεσ, Ἔββρβοίδι! ἴῃ τγεΐδ]ϊα- 

τίου ([π6 ὯΣ ““ οοτγοϊδιίνιπι " : Ζ6χ. 169) : οὗ, Ηο5. 45, 7ετ. 415, 
Ρ5. 52 ὦ (ΕἾ. ““1πΠκεννβ6᾽)) 7133. 

ΣΖ2. Ηςε 8531ω5 ἱπάϊρ ηδηῖγ, Απὶ 1, ἔγαι! πιογίαὶ ἐμαὶ 1 δπὶ, 1Π|π6 

ἃ ἀδηρόγοιβ πιοηδῖογ ἴο ὃ6 σιυαγάεδά 5(γ ον Ὀγ 118 Κεαρεγρ 

Απλ 1 1κὸ τπὰ ἐυγρυϊεηΐ 566, Γπγεαίεηϊηρ, εη ἐϊ5 ΔΩΡΤῪΥ τᾶν 5 

Ατῖβα, ἴο ονεγρᾷβ88 {πε Ὀαγγίεγβ ἱπιροβαά οἡ ἰξ Ὀγ ἀοά (οἴ. 4851; 

76γ. 55 ,ιδό, 8, το49) Οὐ, υἱῖδβ δὴ δἱυβίοη ἴο 186 ἀγαρόη 
Τί απιαῖ,---ἴα ρεγβοηϊβοδίίοη οὔ ἔμ ὑἀηγινγ ροννθῖβ οὗ οἤδοβ, 

δηά πῆγα οὐ 1655 ἰάθηςῆεά νυἱτἢ τ γοδτίπρ' νδίεγβ οὗ [6 υρα 

Ῥτίπιεεναὶ αῦγϑϑβ (οἴ. (τη. 13}),---ινῃο, ἃ5 Βαρυ]οηΐβδη ταν τΠ ΟΡ Ὺ 
το]ά, δά Ὀεξεη δίῃ Ὀγ ἴῃς Οτεαῖογ Μαγάι (οὗ, 915), 4“ 7α 
564-γηογ5 167, ἐλαΐ ἐλοι τοξίοεέ α πτοαξοὶ οὐ το, ἰεϑὶ 1 βῃοιι ἃ ἀο 

ΒΟ0π|Ὲ δτεδί ἀδπιαᾶρε ἴῃ {πε τνοτά (ορ. 488-12 η.}}.----ϑερα-»"οτισἐ67} 
ὍΣ, ἃ βεγρεηΐῖ, βοπηείπ|65 οἵ ἃ ἰδηδ- γερο, Εχ. γ9.10.12. Ὁι, 

4233, Ῥ5. οὐἱδ; πηογα οἴζεῃ οὗ ἃ 568- (ογ γίνε.) πιοηβίογ, αη. τἷἱ, 

οὔ τπ6 Ἐργριίδη8 ογ ῬΠαγδοῖῦ υπάει ἤρ. οὗ ἃ ογοοοάϊ]ε, Ῥ5. γ4.8, 

ἘΖὶς, 422 (τά. Ὁ) ἔοσ Ὁ"Π), οὗ ἃ πιγίῃμοϊορίοδὶ οὐ ἱππιαρίπαγΥ 

ἄγαρύη, 15. 271 519, 716γ. σι, 
134-14. Τῆα πιοῖμοάβ υϑεὰ ὉΥ αοά ἴο κααερ [οὉ Βαγη!658 : 

Βα δε Ἰοοῖκβ ἴο {π6 πδίυγαὶ! ταδὶ οὗ βίδβερ ἴο ρῖνε ἢπἰπ| 5οπΊα 

Ὁ ΟἜ, τδὲ Βουγίδ Ταῦϊεὲ οὔτε Ογεαίίου Ερὶς (ορεγβ, Ομηφέζογηι βαναλίελς 
ἔο ἐδε ΟΥ., τ912, Ὁ. 24 {8.}, εβ8ρ. 1. 995 ΕΞ 
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ἸΣ ΜΉΘ 1 5αὺ, ΜΥ Ὀεά 5841] οοπιξογί πι6, 
ΜῪΥ οοιοῖ 5141] δα56 τὴν οοπιρίαἰπξ; 

16 ΤΠοη ἴδοι βοαγαϑῖ π|Ὲ  ἸὮ: ἀγθδη,β, 

Απά ἰογγῆαβι πα [Ὠγουρ ἢ ν᾽ ο ἢ 9 

156 90 {παῖ πιν βου] ομοοβείῃ βίγβηρ]ηρ, 
Απά ἀδαῖῃ γαΐμες ἴδῃ τὶν Γραϊηβ7. 

161 γοξαβα (1{}} ποῖ ἔος δνεγ ψουἹά 1 [ἱνοῖ 
Βεβίϑε ἔγοτι πὶ] ἔοσ πὶν ἄδυϑβ αὔὰ (45) ἃ Ὀγεδίῃ. 

τεϊ εἴ, ἔπδη Ηδ βοδγεβ Ὠἰπὶ υἱεἢ τογσ ἔγίηρ ἀγθδηλ8---ϑιιο ἢ 85 ὅσα 
βαϊά ἴο Ὀ6 οἕδ οὗ ἴπ6 δοσοπιρδηϊπιθηΐβ οὗ οεἱερῃδηιαϑβίβ. 

12. Ἐα:6] ἴἰϊϊ. δέαν ἕπ, ἐ.6. μοῖρ ἴῃ Ὀεαγίηρ : 80 Νὺ. 11} 
ἨΘῦ.---Ορριῤίαΐμε] (844) πιυπίηρ᾽ : 586 ΟἿ ἡ. 

15. Απά 850 δα ῥγαΐδγβ ἀβαϊῃ ἴο {πῃ οοητίπυδποα οὗ {π6 58 
ἱητοί γα ]6 βυβεγίηρβ. δζγαγρίίηρ (οἴ. ἴῃς νεγῦ, 2 5. 133), ἐ.6. 
βυβοοδίίοη, πιδὺ 6 πιοητοηδα ὙΠ δ] υϑΐοη ἴο ἴπ6 βεῆβε οἵ 

ομοκίηρ, ν Ἡϊοἢ 15 οἴη ἜἼχρεσίεποδά ἰῇ οἰθρῃδηιαϑῖὶβ. Εν »:}» 
2αΐης (ΥΩ) (ο33, ῬΒ. 1478), 28:8 μα5 »ν δοηδς (ὙΔΌΥ), πίοι, 1 
οοτγγασξῖ, 1} θῈ δαυϊναϊεηξ ἴο ναὶ ψγὸ βου Ἔχργαβϑ ὉΥ Ζλξς 
σχοϊδίομ : Ὀὰῖ ἴΠ6 Ἔχρίδηδειοη 15 ἔογοεά ; δηὰ ἰξΐ 15 θείζεσ σμδηρ- 
ἴηρ᾽ οπδ ἰεζξεγ ἴο γεδά η»η» βαΐρδ. 

τό. Ηδ εχοϊαὶπιβ ραϑϑίοημδίοϊυ ἔπδὶ πὸ οᾶγθβ ποίῃ!ηρ' ἕογ 1188 : 
86 ΟὨΪΥ εηίγεαῖβ αοά ἴο ἰεᾶνα πἷπιὶ αἴ ρεδοβ ἔογ ἴῃς δδογὶ {ἰπ|6 
παὶ Βα [85 511} ἰο 1ΐνϑ.---7 γοζδε (1{}] ζ.6. τῖγ 11ξπ : {πε οδ)εοῖ 
πγαβὲ Ὀ6 ΞΌΡΡΙ[Ϊοα ἔγοτῃ ἴ86 σοηΐοχῇ; οἷ. ΟἿ “41 τϑίβθ πὶν 1186.᾽ 

--οΟἸἸνοί » ευον] ψουϊἹά πε έν, ἀνθ 1 μα οου]ά, 5Ξυοἢ ἃ [1ξπ ἃ5 ἢ15 

[885 Ὀδοοπι : οὐ 686 οΓπιβ 116 16 ἱπίοϊθγαδίθ ἴο ἢΐπι, [που ρ ἢ 

ου οἴδαοσ ἴδγπιβ ΟΠ 6 ὈγανΥ οὗἉ 116 ψουὰ Ὀδ ἀϊδίγεβϑίηρ' 

(6.--Ο εἰς] οὐ οσαφο (15. ᾿ἴδ, Απὶ. γὅ), “ογόεαν (165, τ Καὶ. 225, 
Ζεο. 1113, δὰ οἴ αη): ἜΧΘΟΙΪΥ 865 ἢεῖα, Εχ. 1412 οδαφε, ἰδεῖ 

,)Ὀυνη τις τα ἰδέ τις αἱο6.--- δγεαίλ] 15. 57} ““α ὄγεαίὰ ν"1}}} ἴδ 
τποπι": ΗδθΡ. 55, α5ο, {κὸ6 ““πνἱηά " (Π), ἃ ἢρ. οἵ ψῆδὶ ἰ5 
τγδηβίθηξ : ἀβυδῖν ἴη ΕΥ͂Ν. τεηάδεγοά υαρίξν : Ῥ8. 3956 7 156. 6.1) 

629. 10(9.9) 1.16 (41, οὗὨ πιδη); Οοῇ. «ἢ Ὁδ2Π ὑπ, ““ σαηΐέν οὗ 
ναρίζίος,᾽" δηα σοηδϑίδ Εν ἴῃ {πᾶὶ Ὀοοΐς : αἷσδο ἰῃ οἵμεγ Ὀοοΐκ5 οὗ 

ννμαῖ 5 υπϑυρβίδητ αὶ δηα ὑηγϑαὶ, ἃ5 ἴδ]5ε νοάβ, Ὀΐ. 425 δἱ. 

17-18. Α ὄ Ὀἱεῖες ραγοάγ οὗ Ρ5. 86 (Ὁ «« γγῃαῖ ἰ5 πιδη, {πὲ ἴπου 
τὶ πιϊηάι οὗ μαι Απά {πΠ6 5οὴ οὗ πηδη, δαὶ ἴδοιι ν᾽ ϑἰτεϑὶ 
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6 Ἰξίδοιι τὲ ρυγο δηά υρερῃι; 

Θυγοεῖν ποῦν πα 1 ἀγουβα ἢ πΊ56 1 ὁη τὰν ὈόΠ Δ], 
Απηά τεϑβίογε πε παρὶϊαϊίοη οὗ ΤΥ γἰρῃθουϑηθβ8. 

Τ᾿ Απά τβουρἢ τῆ ὈερΊ πηϊηρ᾽ ννᾶ5 5Π|8]], 
ΤῊΥ [ἰδἰίεγ δηὰ νν}} θὲ ὀχοδαδάϊηρ' βτεδίῖ. 

8 ον ἱπαυΐγα, 1 ὑγδὺ ἴπεα, οὗ ἔπε ἔογηιεσ βεπογαίίοῃβ, 
Απά δρρῖγυ {πγϑβεϊ ο δαὶ νυ ποῦ {πεῖς ἔδίμογα ἤανο 

᾿ βϑδγοῃδά οιι: 

5. 7Τλοι] ετηρμαῖίο, ἰπ ορροκί(ἰοα ἰο πῖ5 οἰ! άγθη.---ϑδοξ 
εαννι6521}} γ31., ᾿ 

6. Αγοιιξε λέμισοϊ} ἱπίθγροβε δοιίνοϊυ : οἵ, 8. 4533 “ς Δρομδέ 

ἐννοεῖ ἀπὰ ἀσακα ἴο τῶν ἱπάρπιοηϊ.᾽"--- είορο] ρτορετῦῖν "παζδ 

τολοῖο, οογερίσέδ, οἴδῃ ἴῃ [Π6 βθῆϑα ρισῆδ τολοῖδ ὃν ῥαννιθρεξ, ραν 

ἐν με, νιαλο ροοά (Εχ. 41τ8ι.88 5 (δ. 1 ΟἹ Τν, 2418), (τ ἀπο- 
καταστήσει: ορ. ἴδε 5υγ. ΣΩ4 9 (Ρ4.) ἰπ Μί. 171} καὶ ἀπο- 
καταστήσει πάντα.---Τὴοκ λαδέίξαξέομ οΥ ἐὰν γἐρλέθοισρ655] ἴδε 
μαδιϊαξίοη νοῦ, ΌΥ 115 ργοβρεγίυ, ψ1}} θ6 ενίάδησα οὗ {π6 
τὶ ρῃίθουβηαββ οὗ [15 ροββεϑϑοσ. Ὅῆα “" παρ δίϊοη " (58 ἢ.) πιυβὲ 
Ὀε ρἱοϊυγεά 848 ἃ Ποπιοϑίεδά ἴῃ [Π6 οουπίσυ ψνἹ πυπηεγουβ βίανοβ 
δηὰ αρυπάδηξςξ ποτά δηά ἤοοϊκβ, βυοῖ 45 ἰ5. ἀδβδογ θεά ἴῃ 15. δ, 

γ. Κεερίηρ οἷοβεγ ἴο ἴπε Ηδῦγεν ἰάϊοπι νὰ τᾶ ταπάογ: 
Απά 80 ἐὰν δερίννέρρ, 1.6. (ᾺΥ ἔογπιδγ δϑίαϊθ, τοῖδί δὲ (βθεπι) 

φαΐ ἴῃ οοπιραγίβοη ἢ τ μαΐ ποὺ τ δηΐου με, ημα ἐὰν 
Ἰαἐΐον οπα (Ἐμ6 οἱοβίηρ γεϑγβ οὗ τῃγ 116} τοῦ δὲ ἐχοεοαένρ᾽ ργεαί. 

Ιη {πε86 ψογάβ ἴπ6 ροεῖ δ᾽ίοννβ Βι]ἀδά ἴο υἱΐογ ἃ ργορῇβου, ἴδ 

ΦΙΒΙπιθηὶ οὗ νυν ἢ ἰ5 τεοογά δα ἰπ 4212: ““Απὰ Ὑδηννοι Ὀ]ε55εα 

τῆς Ιαϊῖογ επά οἵ [οῦ πιογε ἤδη ἢϊ58 Ῥερτηπίηρ.᾽" 

8-10. Ορ. 15}1-.9 (ΕἸΙΡῃαΖ). Τῇ ἀοοίτγίπε βίοι ΒΙΔα 
Ῥτγορουπάβ 15 ἢ0 πον οὔβ, ἀεγίνεα ἔγοπι ἴΠ6 ἱρπογδαποα οὗ ποτα 

ογεδίυταβ οὗ γεβίεγάδυ (ν.3): ἰξ 18 Ὀαϑεά ὕροὴ [6 Ἔχρογίδῃοα 
δηά ταβθδγοῦ οὗ ἴπ6 ἱπιπιεπηοῦδὶ ραϑί. 

8. 2 ηιφμέγε, εἴο.] ορ. Ὠτ. 3270..--- Τὰ λον ρεπεγαίέονι5)] ἴμ6 
Ηδοῦτγενν ρῆγαβα ἰβ βίηρ. (ΦΝῚ Ἢ): δεηοα ΕΝ. “16 ἔογπιεσ 

ρὲ"; δεῖ {πΠ6 τεΐδσγεποα 18 ποῖ ἴο βοπι)α ραγεσυϊαν βιδηδγαίίοη ἴῃ 

1 ραϑβὲὶ 858, ἔοσ Ἄβχδῃιρίβ, 858 50π16 δδνα βιιρρεβίεά, {π6 βσεηογα- 

τίοη οὗ βιιοδ πιθῃ 85 Μειμπυβείδῃ, το [ἱνεὰ ναϑιν ἰοηρον ᾿ἶνεβ 
τπδη τῆ Ἰοηρ' [ἴἰνε8 οὗ 1οὉ δηὰ δἷ5 ἔπθηάβ, πο τῃεηηβεῖνεϑ 
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9 (Εοτ νὰ ἄγε Ὀυΐ οὗ γεβίεγάδυ, δηά ἵππον ποίῃϊηρ, 
Βεσδυβα οἷιζ ἄδγϑβ ὕροη δαγίἢ ἀγα ἃ βδῆδάαον :) 

Ὀαΐοηρ ἴο ἴπ6 ραϊγίαγομαὶ ρεγοά. Βαυῖ της ψῃοῖς ραβὲ οὗ πηδη- 

Κιπά ἰ5 τεργάβά 85 ἃ β'ηρίε βεπδογδαίίοη (Ἢ); δηά τῃ]5 σϑπογα- 
τίου 18 ἱπηπιθαϑιγα Υ πιοῦα δποίθης ἴπδη ἡπαένϊμαϊς ἴ|κὸ Τοῦ. 

Τῆς ρῆγαβε 8. νἱγίυ ἱγ δαυδαὶ ἴο ““ δηζίαυΐϊίν" πὰ (ἢ6 ρῆγαβε 

“186 νοΐοε οὗ δηζίαυϊ γ," δ58 ἴπ6 δηετπεῖοαὶ ρῆγαβα ΠΣ Ἢ, 

ἐλο ἰαίέον ρεπογαξέονε, 15 ν᾿ για ΠΥ αι] ἴο ““ Ροβίθσγιυ " (1π βυοῖ ἃ 

Ρἤγαβα 85 “"ἴπ6 ἡυάρπιοηΐ οὗ ροβίογιτν ᾽) ἴῃ 8. 4814 78: δ το 2969) 
(1 ““Ῥεορῖε γαῖ ἴο Ὀ6 ογεδαίβά ἢ), δηά, νυν ἴΠε ἀγίϊοϊς ἱπ ργοβθ, 

ἴῃ Ὁι. 293. Τῆς ““ἔογπιοσ ρεπεγαίίοη ᾿ ἷ5 ἴπ6 σεπεγδαίίοη οοη- 

ταϊηϊηρ' Αἱ! πὸ ἔογπιοσ (ρεορίθ: Ὁ Ν); ἴΠῈ “δῖον ρεπεγαίίου," 

τπ6 ρεπογαϊίίοη σοηίδϊηϊηρ 411 {πε ἰδίας (ρθορ 6), πιδηϊκίπα ραβὶ 

δηά ἔπέαγε Ῥεΐηρ' ἀϊν 5106 ἱπῖο ἔνο στουρο---ἰῃς ἔογπιοσ δηά ἴπ6 

Ἰαϊζες (ρεορίε : Οοξ. 111}. Μβὴ ᾿νίηρ᾽ δἴ δῇγ ραγεουϊαγ πιρπιεηΐ 

δῖα ἰη τουοῖ νν ἢ (Ὠὶς ἔογπχεγ ραπογαϊίοη, ἀπά σδῃ δϑῖς 1, πον 

Ββοδγυ δρεά, ἔογ [15 ννυϊβάοπι, ἃ5 ἴπεὺ ἅγα αἷβο ἰῃ τουοῖ ἢ ἴῃς 

γουτδῆι]} ρεηεγαίίοη ἴο οοπα, δηα δῇ ρ855 οχ ἴο ἰξ ἰῃ [5 οἕἹ]ά- 
μοοά ψδδαὶ {ποὺ πᾶνε ἰδεαγηὶ ἔγοηι {π6 ραβί (5. 48:4). Βαΐ τῇ 
ἐλοῖν γαδλο᾽ς ἰβ οογγθοῖῖγ γτεδά ἴῃ Ῥ, {Π15 αυδϑὶ-ρεγβοηϊβοδίίοη οὗ 

ἴδ δπείγα ραϑβί οὗ πιδηκίηα 18 γεβδοϊνθά ἴθ ἔπ ρδγβδ]6] 11π6, δπά 

186 Δρρϑδὶ 15 ἴο ἴδ ἔδίπεγβ οὗ ἴἴοβθ ννῆο οοπιροβθά {πὲ ἰαΐογ 

ἰμάινίἀτι815 ἀπιοηρ ἴπς ““ΓΟγπιοσ ρθορὶς"; ἴο 5δοπια ἄδρτϑ ἱπουρῇ 

᾿ποΐῖ δηξίγεϊν ράγα]]εῖ, ἰ5 [μ6 οοπιδ᾽ ηδίίοη οὗ “πε Ἰαϊίεγ σϑηθγα- 

τίοη " δηὰ ““τπεὶγ βοῃβ᾽" ἴῃ 5. 785--ποῖ δητ γαῖ ρᾶγα] αὶ, ἔοσ 

τδογα {πὸ ἰηβεγίίοη οὗ ([π6 ραγδαὶ]δἱ ἴθύτη “"βδοῃβ γεῖ ἴο Ὀ6 Ὀοτγῃ ᾿" 

68565 ἴδε ἰγδηβι[ίοη. Βιυΐ 246 ,“ωοέλογς (()}, οὐ οωρ γαΐλονς 

(5εε ΡΉΪ]. α.) νουϊά δ6 ἃ 5 γιοῖθγ ραγβῖ! 6! ἴβπὶ; σρ. “18 Ἰαϊίος 
βεηογδίίοη, γουγ βοη5 ἱπ Ὠϊ. 2051.--- 422.» ἐλνεε 7 0] ἨεὉ. Ξα 
(ἂν νιΐμα) ἰο; Ὀυϊΐ νὰ ββουἹά ρεγῆδαρβ τεδὰ σέξσμαῖ ἐο (β8ες 
ΡὮΪ]. η.). . 

9. [ἐδ ἴο ουγδοῖνεβ ννὲ 5Βῃογενεα ᾿ηαἀϊ ν᾽ υ.415 ἱκπονν ἠοιπίηρ; 

Ῥυΐ ψνῈ οδη γεοαῖνε πὸ Κπονϊεάρε οὔτε ραϑὲ, Β 1] δ ά᾽ 5 ροβίἐΐοῃ 

5 τπαὶ νν δὶ ἰ5 ἴσια 15 ποῖ πονν, δηά ννῆδί ἰ5 ἢδνν ἰβ ποῖ ἴσια; 

τπαΐ ]οὉ 5 ψγοηρ, Ὀεοδιιβα ἢ6 18 ργοροιιπάϊηρ᾽ ἃ τηοηβίγοιβ παν 

ἀοοίήπε; δηὰ Βι]Δ6 τἰρμῖ, Ὀδοδιβα 6 15 βἰ ΠΊΡΙῪ γαρϑαιϊπρ ἂἃπ 

οἷά ἀοοιίείπε, 80 οἷά {δαὶ 1ξ πιυδῖ ΡῈ ἴσυβ. εδίκε ουήδβοῖβ {παΐ 
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Εογ ποῦν 5881] 1 116 ἄοννῃ ἰπ {δα ἅιι5ξ ; 

Απά ἴπου ννἱἱῖ βϑεῖς πα ἀρ ηεἶγ, Ὀυϊ 1 5841} ποῖ 
θα. 

ΨΝΙΠΙ. ΎΒΕη δηϑνεγεά Βι] ἀκα ἴπ6 Θδυῃα, ἀπά 56ἱά, 
3 ον ἰοηρ᾽ ψ1 ἴποιι σρεαῖς ἔπεβε τῃϊηρϑ ἢ 

Απά (μονν Ἰοηρ νν1}}} {π6 ννογάβ οὗ [ὮῪ πιο 6 

(1κ6} ἃ πιρθγ νά Ὁ 
8 Θοῖῃ αοά ρετνετῖ ᾿υάρπιοηῖῇ 

Οὐ ἀοῖῃ {μα ΑἸπι ΡΥ ρογνογί υπεῖοο 9 

τοηάδεγεά ραγορ οὐ οηρίυσ, ἃ5 απ. 5017, Εχ. 4233.---σμδε. .. 
ο βῥαες στοα»] 85 2 5. 1218 2419, Ζες. 45.--ὐλγοτ] ἐ.6. ἱπιπιεαϊ ἰεἶγ. 
--Ζίο ἄρτον ἐπὶ ἐλ ἀμοέ] 2135: σρ. τοῦ ἡ.---δεες »πὸ ἀἐξρεν 
ἃ 5ἰηρὶε νογά ἴῃ {πῸ6 ΗεΡ., οοσυγγίηρ' ἔννεῖνα {{π|ὲ5 ἴῃ ΡοΟΘίγΥ, 

διὰ ἱπιρὶ γίηρ αἰ ραπῖ, σαγοῖα!, οὐ δαγηθϑί βθαγοῦ. [0Ὁ 511} 

Ῥεΐϊεναϑ, ἰῃ βρίΐα οὗ 411 ἔπαὶ με ἢδ5 βαϊά, ἔπδὶ αοά ἰ5 4 ἀοά οὗ 

ἷονε, ψῆο Ψ1]] οὔς ἀἄδὺ θεὶς δαγπθϑον ἴο γεπὸν Ηἰ5 ἔογπιεγ 

οοπιπιιπίοη τ ΗἸἾ5 βεγναηῖ, δηά νἱβὶς μἰπὶ ἀρδίη ἢ ΗΪ5 

ἕανουτ, Ὀυΐ πα νν}}]} αν ραββεά ἱπίο ϑῇῃεοϊ, δηά ἴξ ἢ} θὲ ἴοο 

Ιαῖς!] 

ΝΙΙΙ. Β Ια 45 ἄγβε βρθθςῇ.---[ἢ βρίίε οὔ 70 ̓5 νἱοίεηϊ 
δοσυβαίοηβ, αοά ἴ5 ποΐ υηϊιπί (Σ 8): 10 ̓5 οἰ] άγεη μᾶνε αϊεά 
8Π ὈΠΕΙΠΊΕΪν ἀδαίῃ ἰξ 15 ἴγαθ, δας πᾶὶ τνὰ8 θδοδυβα ΠῸῪ τνεῦα 

νἱοκεά (6); Ὀυϊ 100 Βἰπιβεῖε 5111 ᾿ἴνεβ, δηά, ἐγ δα 15 γεᾶ]ν 

τ ΐθοιιβ, σοά᾽5 ᾿υβϊοα νν1}} γτεβίοσγθ, δηά τπογὰ πη γοϑίογε, ἢ15 

ἔογγλθγ ὑγοβρογν (δ. [μεἱ Τοῦ ἰεαγη ἴτοπι ἴῃ8 Ἔχραγίεηοα οὗ 

Ραβί ροπεγδαίίοηβ (8519) τηαι αοά ἀοε5 ποῖ βυβεγ πε νἱοκεά ἴὸ 
δηΐου δ οοπίϊπυϊηρ ργοβρετ νυ (11:19), ποῦ ὄνοῦ βυδ᾽εοίβ ἴὰ 
σοπίϊπυϊηρ δάνογϑι  [Π6 οἶα55 ἴο ννίοῃ [οὉ οἷαίπιβ ἴο Ὀεΐοηρ---- 

τπαΐ οὗ τπε ρετγέεοι (329-33). 
2. Όρ. 183 (ΒΙΙ464᾽ 5 Ξεοοπά 5Ξρε60}).--- 72.656 ἐλέμρ:] ἑ.6. βασῇ 

τῆϊηρβ 45 {{656,---βρθοῖα!ν ἴΠ6 σπαγρα ἰπᾶὶ Οσοα 85581}5. Ὠΐπὶ 

τη] 5εῖγ (γ13-39).-- -Δήζο α τεζρλέν τοὐμα] 1.6. αἴ οτος νἱοΐεηξ δηὰ 
επιρῖν. 

4. Αη ἱπάϊρηδηϊς γεϊοσι ; ἀοά ἄοεβ ποῖ, 85 [οὉ ἀδβοΐαγεβ, 

τα [πΠ6 ψοσί υπ͵]υπιγ. Α5 {πεῖς ροβίτίοη ἱπ {πε Ηςρ. 5βῆον, 
«(οἄ ἀπά “με ΑἸπιρμιν "ἢ ἀγα {π6 ἐπιρμαῖῖο ψογάβ ἴῃ δα 

βεηΐδηοα: Οοά, τῆ6 ΑἸπι ΡΥ, σαπηοί ρεγνεγί πδίϊοα; τπμδῖ 
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4 ΤΕ τἂν ομ]άγεη μᾶνε βἰππεά αρδίηϑι πΐπι, 
Τὴ Βα παῖ ἀεἰνετεοά {πεπὶ ἱπίο {π6 παηπά οὗἉ {πεὶγ 

{τγδηβρταββίοῃ. 
51 ἐάσω υὐἶϊα θεῖς αἰ Πρ ΠΕ ἀπίο αοά, 

Απά πιδῖκα τἢγ βυρρ!!οαίίο ἴο 6 Αἰπιρ ΒΥ ; 

85 αρρεπαᾶ ἴο ]οῦ σδηποὶ ὃ6 πηὐιδῖ, θεοδυβα ἴξ οοπιοβ ἔγοσι 

4. ΠΠυ5τταϊίοη οὗὨἩ αοά 5 ̓υϑιϊοα ου 115 παραῖϊϊννε 5βἰάε : δα ἀοά 
οδηποῖ ἀο ἰηιπέϊοα, {Π6 ἀδαῖῃ οὗ [ο0Ὁ᾽5 ομ ]άγθη 5 ονίδεποε οὗ 
τπεῖς βίη. ΒΔ 5αγ5 {7, ἔγοπι ἃ ἀδβῖγε ἴο βραζε ]οῦ, Ὀυΐ 6 

τθδῃβ Βεοσδθ. Τῆςα δ᾽ υβίοη ἴο 119 15 οὈνίοιιβ, δηὰ ἴ5 ποῖ ἴο 

Ῥ6, δηά ἰ5 ποῖ, ἀνοϊάδα ὈΥ πιακίηρ “δ᾽ ῥὑχγοίδϑϊβ, δηά, οπιϊ πο’ 

δ. τη δἰκῖηρ ἴ[Π6 δροάοβίὶβ Ὀερίη δὲ 9 (ΕΠ ε]1οἢ). ὙΗδ σοποϊυπίοιι 
158, οὗ οουζβα, ἴδ] δοίουβ; ἔου Ἐπουρ ἢ ἰξ ἰ5 ἔγας ἐπὶ αοά ἄοαδ5 

ποίμίηρ' απ 5Εγ, ἰς 15. ποῦ ἴππι6, 48 ἴῃ ἔγίεη 5 ἐπγουρδοιυϊ δ ο ΕΥ 

Δ550πι6, [παΐ [Π6 φο76 ὑγϊηοὶρία ὉῪ ννῃϊοῦ Οοά 15 ριυϊάεά ἱπ Ηἰ5 

ἀεδ!ηρ5 ἢ πηδη ἰ5 παῖ οἵ γοιγ θυ εῖνα ιπτοα.---- εἐξυογοαῖ ἐλόννε, 
εἴς.] (πᾶὶ 1ΠῸῪ πιρμξ βυβεγ (6 ριιηϊϑῃπιεηΐ, νΒϊοῃ ἴ ουἹά 

πδῖυγαϊ!Υ Ὀγίηρ τ ἴ. Εοῦ πα τπουρῆϊ, οἵ, 15. 645 ὅ) ΕΝ πὶ. 
(γεδάϊηρ' Ἰ))39 7) ἔοσ 1)2)5}); ἔοσ ἴῃς υδβὶ-ρεγβοηϊδοδίίοη οἴ ἔγαπβ- 
δτεββίοη, Νυ. 4233 (η.).--- εέο ἐλ λαμα] ορ. 113 ἡ. 

5-7. οῦὉ Παά βιβεγεά, Ὀαΐ ποι ἴο {Π6 ἐχίδθηϊ {παΐ ΠἰΞ ΟΠ] ἄγη 

Βαά; δ΄᾽5 11 μαά Ὀδεη βραγεά: πεησθ, ἰἔ μὲ ψ|}} ὈιΓ ἕαγα ἴο 

σοά---ἀ5 ΕἸῚΡΙΔΖ 4150 μά ἜἼχμβογίεα ἢἰπιὶ ἴο ἀο (58)---ἶ ἢε 15 
ΟὨΪΥ, 85 6 πιαϊηϊαίῃβ, ρυγα ἀπ υὑρτγρῃι, αοά νν1}} ἱπίεγροβα οα 

85 Ὀαδαϊῖ, δηά τεβίογα Πίπη ἴο ργεαῖθγ ργοβρεγυ ἴπδη ὄναγ. 

ΒΔ ϑρεαῖκβ ἢ τηοάεγαίίοη δηά ἔγεμε. Ετοηὶ {Π6 

βενογῖν οὗ [0058 βυβεγϊηρδ δα ταϊρῆϊ (ρου δῖ5. ργίποὶρί 65) αν 
ἱπέδγγοά, δηά υπάουδεεαϊγ ἀϊά ἱηξογ, (πα ΒῈ μά βἰππβά ρτγεδίν ; 
Ῥυΐ δε ἴεανθβ [18 ἱπέδσεποες υπϑδαϊά. Απά ἴῃ δ, ποιρῇ 186 
οοπαϊιίοη, 7. ζἄσιε αν ῥωγό, δἴο., σδπποῖ, ἴῃ {π6 Ὀε] εἴ οὗἩ {86 
τἰεηά8, Ὀ6 βαϊβῆβθά ὈΥ Τοῦ, δα 5111] δϑϑιιπηῈβ ἱΐ, ἀπαὶ ργοπιῖϑθβ 

δῖπι, 1 1Ὲ 5 ἴγαθ, ἃ ἐδνουγαθῖα ἰσδαθ, πορίηρ ἴπας [0Ὁ νν}}} 6 

{π5 ἰπαϊγεοῦν Ὀσγουρης ἴο 566 παῖ, σἰποα ἀοά ἀοε5 ποῖ τγερεῖ, 

ογ (39) οαϑὲ οἱ, {πε τἱρῃίδοιιβ, δηὰ ἢς ἐς οαϑβέ οὔ, δηά, 85 Β[Ιά3ά 

ἐχρϑοῖβ, Ψ1]] γεπιδίη σδϑὶ οἱδ, ἢ 15 ποῖ πἰπιβεὶ 5 γἰρῃίδοιιβ 89 

ἢ πιαϊηίαίη5 Ὠἰπη561 ἴο Ὀ6. 
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16 Ἠδ δδηθίῃ ρου ἢἷ5 ουβ6, Ὀὰὲ [ξ βΒίδπά δίῃ ποῖ : 

Ης Βοϊάειῃ ἔαϑεὲ ἐβαγεῦυ, Ὀυΐ ἰξ ἐπάγει ποῖ. 
16 ἘᾺΠ) οὗ 5ᾶρ 15 6 Ῥεΐογε ἴπ6 βύῃ, 

Απά Πἰ5 5ῃοοῖβ ρῸ ἔογίἢ ονεῦ πὶβ σαγάβηῃ. 
1 Ἠΐ5 σοοῖβ ἀγα πνϊηθά ονοῦ ἴπ6 μδᾶρ, 

Ηδς ἴρίεογοβίἢ 1 τπε ρίδοε οὗ βίοῃμεϑ. 
18 16 οης ἀδβίσγου πίπι ουὖΐ οἵ ὨΪ5 ρίδσβ, 

ΎΠαη ἴὲ ψἢ}} ἄδην Ὠἰπὶ (βαγὶπρ), 1 πανα ποῖ βεθη ἴδεβ. 

οοηδάδποε (οΠ) βοβϑαπιεγ 18 (ρ[οθ), 566 ΡῈ]. η.-- Ζ μεσ] ἐ.6. 
οὐ͵εοὶ οἵ ἰγυβῖ, 48 1814 Ηερ., 3139, [ἐγ. 48᾽3, ΕΖίκ. 296 (ΕΝνν. 
οοηβαφηοε).---- τρίάογ)ς τοοῦ})] ἨδΘΌ. λοώσε. Αἡ οὈνίουβ ΕπΊὈ]6πὶ 
οὗ ἔγαριΠν - οἵ, 2718 η., 15. 5οῦ 5. ΗἰγΖοῖ σοπιρᾶγεβ δρίϊ Οογ. 
2949 “πὲ [Πκοη658 οὗ ἴποϑα ψῆο ἴδε ἴο 1πεπιβεῖνεβ ραΐσζοηβ 

Ῥεϑβίάς αοά 15 45 (ῆς {Πκεη655 οὗ ἴπε βρίάδγ ψῇο (δἰκει ἢ ἴο παγβεῖέ 

ἃ ἢουβα; δηά νεγιϊν ἴῃς ,ηεαϊεςέ 97) λοιεδος ἐς ἐλ6 τρέρογ) 5 δομδο 
(δαέίε Ἶ ̓ απξαδηέῆ." 

δ. Ὠενοϊορπιεπε οὗ, οὐ (Βι..) ἃ ρίοββ. οὐ, 17, Ηΐϊβ οὐνῃ 
““Ὥουδε᾽ 5 85 ἔγαρι]ε 85 πε βρίδδγ᾽β : [πουρῇ δα ἰαδῇϑ ὑροῦ 

1ἴ, δηά μοῖά5 1: βγη, ἰἰ αβογαβ πὶ ἢο βυρροτί. “Ἅουδε᾽" ἰ5 

παίμυγα!ν ἴο Ὀ6 ἴδίκθη ἤογα ἴῃ ἃ Ὀγοδά 886η586, ἱποϊυαϊηρ᾽ ἢ15 ξα πη], 
65 δ] πιεπῖ, ἀπά ἴπ6 σοβουγοαβ ἱπιρ!!ε ἴῃ ἐπα ροβϑβϑαββϑίοῃ οὗ 

δῇ εβίδίβ, 
16-18. Αποίδπεγ οοπηρατγίβοη ἴο ἃ ρἷδηϊ. ϑυσῇ δ πιδῇ 15 ἴπἶκὰ 

ἃ ογεεραγ, ΠγπΥ τοοϊοϑά ἴῃ ἃ βαγάβη, [γι νίπρ ἰη {π6 τναγηλτἢ οὗ 

186 5ιιη, δηα Ξργαδάϊηρ᾽ ᾿υχυτγίδπεν, νηοῦ, ποινονογ, 1 1 15 πος 

ἀεβίγογεά, 15 υἱΐεῦγ δηὰ ἔογ ὄνογ ἐογροϊίζεασῃη. Τῇε ἤρυγε δηά 

1ῃς τῃϊηρ᾽ 5ἰρ ηἰῆεά γε ὈΪθπάδα ἱπίο οὔθ ὃγ {πε ροεῖ : {πῸ βυδ- 

Ἰεοῖ οὔτε ἀεβογρίίοη 5 ἴΠ6 σα 655 πχδῃ, οοῃμοοῖνεα δηά ρἰοἰϊυγεά 
85 ἃ ὉΪδηϊ, 

τό. μΐ ο 542} Ῥτορεσῖν "ποίσέ; οἷ. [π6 σορπαῖε νεγῦ, 245 
(Ενν. αν» τοσοῦ) 1.--- Βείογε ἐδ6 σ᾿} ἀπᾶεγ [ἢς ξοβίογίηρ πεαΐ οὗ 
ἴπ6 ϑυη. : 

17. Ῥίοροϑίλ] Οὐ (νἱτῃ οἴμαγ ροΐπι5) ἐαζοί λοϊα ο7: 566 
ΡΠ]. ἡ. ΜῊ δολοίάοέλ.---Ρίασε 97 Ξἰοηιθς] αυδβιϊοηαθῖα: 566 
ΡὮἢΪ. ἢ. 

18. 265.»0»}} 1ἴτ. στοαΐίοτο εῤ, ἢρ'. ἕοτ ἐπεῖγα πη] διίοη. 80 

25 (5ε6 π.) δ. Ὑπὸ υπμηαπιεά βυδ͵εος πᾶν 6 οἰΐμπεσ “6 

6 



82 ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [ΨἼΣ:. 18 22. 

19 Βεποῖά, (παῖ ἰ5 {π6 Ἰου οὗἉ μἰβ ννᾶὺ, 

Απά ου οὗ ἴπε ἀυβὲ δηοΐπεσ βργίηρ Γ[6[ 1, 
30 Βεδιοϊά, αοά τεὐδοϊοιῃ ποῖ ἃ ρεγίδοϊ πιδῃ, 

Απηά ἰαἰκεῖῃ ποῖ μοϊ]ά οὗ ἴῃς παπά οὗ ενἱ]- σοῦ 
3: Ἡς νἱ}} γεῖ 411 {ΠΥ πιου τ ἢ Ἰδυρπίες, 

Απά (ἢν 1ρ5 ἢ 5πουξίηρ, 

5 ΤΠΥ [παῖ μαῖα ἴπεα νν}}} Ὀς οἱοί πο τυ βἤδπιθ, 
Αηά [πε ἴεηὶ οὗ ἴπ6 τυἱοϊκεα νν1}1} 6 Ὧο ποσὰ. 

(6οἀ), οτ »539Π) (τ ““οπβ ἢ; β6Ὲὲ ου 3Ὁ ρῃϊ. ἢ. ; δηά δάά 
Ε. Κόηϊρ᾽, δεήέςείξ. Αλοίογίζ. οοίίξ, Ὁ. 115.---]7 λαῦυθ ποῖ ςέθη 
4λ66] ἃ ἔοτπιια οὗἉ Ἔἐπιρῃδῖϊο γερυάϊαιίοη (Ὠ 1. 339). 

19. Τλαὲ ἐς ἐλ6 79ν ο7) λὲς τ0α}] 1.6. οὗ ᾿ἰ5 ραῖῃ ἰπ 116: τπ6 
““7ογ,᾿ οὗἩ ψῇηϊοι Βα τνᾶβ Πἰπιβ61 80 ὑγουά, δηὰ τυ ῃ οι πΊΔῪ πανα 
Ὀδθη δηνίεα ὈΥ οἴποῖβ, 18 βΒῃογινεά, ἀπ οοπιαβ ΔΟγΌΡΕΥ ἴο δῃ 
εηᾶ. Τῆς οχργαββίοη 18 υβεά ἢ ἃ τουσῇ οὗὨ ἰγοῶγ. ὙὍΤὭογε ἰβ 
ὯΟ παρά ἴο οογγεοῖ πε ἰοχί (8ε6 ρῇϊ!!. η.).---ΟἱΖ οΥΓ᾽ “6 ἀμεέ 
αηποίλεν τῤνίηρο) τε ἤρυτεα οὗἩ ἔπε ρίαπε 18 511} πιαϊπιαϊπβά. 
Ης ἰ5 ποῖ πιϊβββά: ᾿ἰβ ρίδοα 15. ἱπιπιβάϊαίεϊν 8116 ΌῪ δποίμετγ, 
7.51 ἃ5 (που ρἢ Βα Βαὰά πδνογεθη.. ΠΌΥΣ, ἴο οῤγέρρ' μῤ (45 ἃ υἰδηῖ), 

6η. 25 εἴο.; ἢρ΄. οὗ πιεῃ, 85 5. 444. ἽΒΝ, οἴμεξ, ροεβῖ. ἔον τπ6 

8011 ἐογπιίηρ {πὸ βυγίδοα οὗἩ ἴπθ δαγίῃ, 85 55 148 δὲ χοῦ 4155 8, 
15. 24195.:19. ὝὟὌΠεἐ [Δ]] οὗ ἴπ6 ροὐ655 πιδη, ἤθγα ἀδβογί θεά, ἔγοπι 

τς Πεῖρμε οὗἩ ργοβρεγίυ ἴο ἴπ ἀϊγεβὲ δάνογϑξ  Ὑ γαβθη 65 παῖ 

οὗ ]οῦ ; δηά ΒιΙάδά, ἐπουρὴ 6 ἄοαβϑ ποῖ 58ὺ ἰξ ἴῃ 50 πΠΊΔΩΥ 
νψνογάς, Ωο ἀουδί ἀδβῖγεβ ἴοὉ ἴο οοηβίάδσ ῃοῖποσ ἢ οὐνη πικῖβ- 

ξογίιιης πιᾶὺ ποῖ Ὀ6 ἄπ ἴο ἴπ6 54πι6 οδυ88. 

20-22. Βιιῖ αοά ἄοεα5 ποῖ ἔογβακε ἴδε γἰρμίθουβ, ποῖ Ἄνθη 
ΨΉδη ἢ 8 ἰπ δάνεογϑιυ, [ἢ 6 ΟὨΙῪ ἴὰτηβ ἴο Ηἰπιὶ ἔοσ μοῖρ (61): 
1, ἐπογθέογε, 10 Ὁ 18. γβα!ν ὈΪΑπιαῖ685 (6), ἢ πιδὺ γοϑὲ δϑϑιγοὰ 

ἐπὶ Βα Ψ}}] ἀραίπ θὲ ὈΪ6βϑεά υυϊτἢ ργοβρεσγί(γ. 

20. }ενγϑο] ιἷ η.---Ταξοίᾳ ποί λοϊά, οἴς.} ἴο βυρροτί Βίπι: 
ἴδε ἤρυγα, 45 8. 4112 425 αἱ. 

21. Ὠενεϊορπιεηϊ οὗ 335: Παρρίῃεββ ͵5 51}}} ἰπ βἴογε ἔογ ]οὉ. 

-.8ὲ Μιρα τοῖα Ἰατιρλέον] ῬΒ. χ26 γ) ΡΊΠΦ᾽ δ γμ4.-----λοιέέη] 
2.6. Ἰογουβ 5βουζίηρ : σρ. ἔπε σορῃδῖα νΌ, ἴῃ 287, 15. 4453, 

22. Ὠενεϊορπιεπί οὗ 390: 700᾽5 Θπεπιίθϑ, ψῆο ἀρῆς ἵπ Πὶ8 
πιϊϑέοτίαπα, νν}}} Ὀ6 Π16α νυν αἀἰδαρροίηϊπιεηῖ ἤδη ΠΟΥ 566 
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19 58,411 ποῖ λέν ἰεδοῖ ἴπες, δηά βαὺ ἴο (66, 
Απά Ὀτγίηρ᾽ ἔοσ ἢ τννογάβ ουῖ οὗ {πεῖγ υηδεζδίδηάίηρ ἢ 

“εἴς 15 ἴῃς Πεῖτβ οὗ 411 ἴπ6ὸ ἀρὲδϑ νῆο δὰ ἴῃ "ἴγυς δηοίθηϊβ,᾽ δπά 

εαοῖ ριεηδγαίίοη δά 5 15 ονῃ αυοΐδ ἴο (δε 5ἰοοῖς, [Πα ἔογπιοῦ 

ἃρε Ὀεΐηρ᾽ 1655 νν͵]86 ἴπδη (πὲ πιοβί γεοδθηΐ" : [ἢ15 ἰβ δχοδβίδπί 
ΡΒΠοβορῦν, Ὀυξ φιεδιϊοπδῦϊε Ἔχερ εϑὶβ. ὙΠ οοπίγαβί ἴῃ ΒΙ]44᾽ 5 

πὐϊπ 15 Ὀεΐτνεθη πιοάδγη ἱπάϊν! 15 ἀπά ἰπ6 τος ραϑὲ οὗ 

πιδηκίηα ; δηά ἴα σοηνδηίθπεν ἔογρεῖβ, αἴϊεγ [πΠ6 πιδηποῖ οὗ 
ἐγδαάϊτοη δ] 518, [παῖ τΠδὶ ραβῖ, ἴοο, ννὰ5 οοπιροξβά οὗ ἰηάϊνί τι415, 

ἔπαὶ {πὸ οἱάοβϑὲ ἀοοϊγίπε νναὰ8 ὁοὔσβ πδνν, δηΐ πδὶ πονεῖν δηά 
δηξ αν ἀγα Αἰ κα ἰγγείεναης 85 [εβῖβ οὗ ἔγυΐῃ.---- Αγιοτο πολέηρ] 
Ηεῦ. αημη ὧο ποέ ἄμοτο, ἴῃ νῦΌ. 20 ἄμοιο Ὀδὶηρ' υβεᾶ Δρβοϊυτεῖϊυ, 

85 ἴῃ 434 (ν πεγὰ ἴῃς ραγί. ““(Υε) ταὶ ἱκπονν,᾽ 5. ραγδί!εὶ ἴο 
“(Υε) ννῖ56᾽), ἀπά, περ αἴϊνεά 85 μεγε, 15. 449, Ρ5. 7353.-- -δεοατδο 
ον αγε.. .. αγὲ ὦ «λαάριο] ορ. τ42, Ῥ5. το2᾽3 τοοἶῖβ, Οοῇ. 613 
8.8, Ννῖ5. 2δ, 411] οὔ ν δῖος ραβϑαρὸβ {πὸ ργοβϑθηΐῖ τνουἹά πιογα 
οἰοβοῖν γθϑεπῦ]ς ἰἢ να τεδά, 45] οι 4)... αγὸ ἐΐξο α σλαάοιο 
(ὗχου ἕου ὃν 5: 80 3). 

10. ΖΔ 4»] πε ργοπουη ἰβ ἱπάεροηδεηεν ἐχργεββεά ἴῃ {δα 
Ηεῦτγεν, δηά τπεγείογε ἐπιρμδίϊς.-- -ΟμΖ οὗ ἐλοῖν ὠραερεέατ ἐμ 
45 πεῖς ροϑβίτοη ἴῃ ἔπ Ηδεῦτενν σον, ἴπ6 δπιρῃδῖῖς τνογὰβ ἴῃ 

1Π6 οἷαυδε. Ῥνοτάβ οὗ ὠμήεγεέαπαέρηρ (39, λεαγέ: 8686 οἡ 717) 

ἅττα {μεῖγβ, ἰῃ ορροβίτἰοη ἴο ἔπ επιρίν 111-οοηπίογοά τνογάς οὗ 

]οῦ (ν.5. 
11-Ἴ1ο. Τῆς τδδοπίπρ' οὗ ἴα δησίεηίβ, οσαβὲ Ὀ. ἴμε ροεῖ ἰηΐο 

5 ον ψννογάβ, δἀῃὰ Ὄχργαβϑθά ἴῃ ἱπιαρέεγυ, ἄγαννη ἔγοπι οἱδηῖ- 

116, 80 σοπιπιοη ἰη [ῃἰ5 Ὀοοῖκ, δηὰ ἴπ6 ἔγαρὶ]α βρίἀογ᾽ 5 νεῦ. 

Απά ἤγϑι (11-18) [ἢε ταρίἁ γυΐη οὗ ἴῆοβα ψ πο ἔογρεῖ αοά, δηά γε 
ἅἀερτίνεά οὗ Ηἰβ ϑβυξίδηδποα δηά ϑβυρροτῖ, 58 οοπιραγεά ἴο [δα 

ΒΡΘΘαῪ ΟΟ]]ρ86 οὗ βδοπια ἰου τνδίογ.σεθα, σπεη βυδάδηϊυ ἀ6- 

Ρτίνεά οὗ ναῖεγσ. Ὅδα δ᾽ υιϑἰοῃβ ἴο ἴπ6 ρᾶρυγιβ δηά γεϑά-ρταββ, 
νὨϊοῖ ἀγα ἔογ ἴπῸ πιοβί ραγὶ γείεγγεά ἴο ἴῃ σοηπϑοϊΐοη τῇ 

Ἐρυρῖ, πᾶν 6 ἄυς ἴο {πὸ ροεῖ᾽ 5 Κπονϊεάρε οὗ, οτ. ρεύβοῃδί 

δοχυαϊπίαπος νἱτῃ, Ερυρῖ; Ὀυῖ ἴῃ νίενν οὗ τ στονίῃ οὗ 

Ρᾶργτυβ (αἱ ἰεδϑῖ ἰπ πιοάδγη {ἰπ|65) ἴπ ἴῃς Ἰογάδῃ νον, δηά οὗ 
δε τγεΐεγεποαβ ἴο ραρυτιιβ ἰῃ 15. 357 (1 [π6 ἰεχξ πῆδὺ Ὀ6 ἐγυδίαα) 

δηὰ (ργορ δῦ} γ) ἴο {π6 γεϑά- ρ ταββ ἰῃ Ηοβ. 135, [Πἰ8 15 ηοί οογίαίη. 
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Ἱ ΨΨΠΙ Πα ράρυτιβ γα ἃΡ ργουαν τϊεπουξ πΐγα ἢ 

ὙΗΙ ἐἰα τεοά-ρτα55 στον νϊῖπουξ νναῖογ 

1 Ὑ ΏΉΠ5: 11 5 γαῖ ἴῃ 5 ρσγδηπεββ, ν πουΐ Ὀεΐηρ οὐ ἄοννη, 
Βεΐογε δὴν οἴπογ μεγὺ 1 νη Πογεῖῃ. 

15 50 ἰ5 {πὸ ἴ δηῇ 1 οὗ 411 {παὶ ἔογρεῖ αἀοά; 
Αηά [ἢς πορα οὗ {8 ροΟὐ655 πιδη ρεγβῃειῃ : 

1. νγΏοβε οοηῆάδηοο ἰδ ουΐ οἔ, 

Απηά νῆοϑβο γι 15 ἃ βρίδγ᾽ 5 ννεῦ. 

ΙΙ. Ῥαρ»ημ] Ἠεῦτεν φύνεθ᾽, Ἔχ. 25, 15. 182 2.71. ΑἜὄ(4]] 
τοαά, οοηδίϑιίηρ' οὗ ἃ Ὀᾶγα βίεπι, ἴθη ἔδβεϊ ογ πιογὰ ἱπ μεῖρ μι ν ἢ 

ἃ ἴατρα τυε οὗ ἰεανεβ δπὰ ἤοννεγβ δἵ [6 ἴορ (566 {Π 5 γαϊίοη ἴῃ 

τηβίγαηι, Δ'21.8 434, οὐ Ἐδὲ. 3557), αρυπάδηξ ἰῃ δποίεπὶ Ἐρυρί, 

Ῥυΐ πον οχιποι ποῖα δηά ἐοιιπά οπἱν οὐ ἴπ6 Ὀδηκβ οὗ {86 
“ΒΙυ6᾽" δηά ““ ΝΗ" Ν6. [Ι᾿ αἷϑο ρσοννβ ἰῃ ἴδε ]ογάδῃ 

νΔ]16ν, Ἔβρεοίδιν ἴῃ τπῸ Ηυ] δ σιναπὶρβ (Ροβί ἴῃ 22) ἰν. 2: 2}). 
-οΟἸΜγ6} οὐ στοαναῤ» φγοωηπαᾶ: ΠΥ, 4οἷ (ΕΥΝ. “εη), Ἐζίκ. 477 

(νιὲγν ῥίαοο) ; οἵ. ΥᾺ, 7ετ. 4855 1.--ἰὐόοας ρ τας] ἨΘΌ. ᾿ἀφῶ, Εργρι. 
ζω (ἔγτοπι αᾷα, ἴο Ὀ6 ρ,6θη): 80 6η. 415. 187 (-Ὁ δοοογάϊηρ᾽ ἴο 

βοπῖθ, Ηοβ. 13); δπά ἱπ ἴῃς ἔογπι ἄχει ἰπ ὅτ απ. 415. 5. 18.10 
.15. τοῦ, δὲν 4ο]δ; δπά,Θ 10. 8:1, 8εε, ἔαγίμεγ, ἘΣ 8ὲ. 1532. 

12. Πὲς ργόθηρδ55] οἵ. Οι. 611} ὈΠΣῚ ΔΝ, ἴΠ6 “γηερῖ, ργϑδρ 
σλοοίς οὗ ἴπ6ὸ ψᾶάγ; δηά πε Αγδπι. δ'3)ὲὲ, ,γγμέζ, Ὁ. 493..18 

(5. 16. 50 ἢ; ἴῃ δ΄ ΝΞ Ν, Οη. 56 αἹ.---"ἶ τοὐλονοΐλ] ἴῃ ἰῖ5 ἔα}1 Ἰυχυτί- 

8ηοα, Ππουϊ Ὀοΐηρ ουΐ ΟΠ, πιεγαῖν ὉῪ πε νι πάγανναὶ οὗ [15 

ναῖεγ. 
13. ϑυοῇ ἰ8 {π6 ἰδίε οὗ ἔποβα {πὶ ἔογρεῖ 6οά.---726 

85, ΞἘῚ ̓ α5 ἐλο ῥαέλς (ΠΥ); Ὀυϊ “ἐπα " ((1) 15. πιο ποῦ 
5 4016 : 580 Με, Β[. ϑρέ. στ. Βα. ΚΙο. Ὠυ.---Τλδ ροαϊοες τια"} 
Ηδ6Ρ». ἀάμδζε 1Ό. 815 1,16 1τς84 1γ8 γοῦ 2γ8 4439 4618; ρ]ΞανΠογα 

οπΐν 15. 9117) τοῦ 3314, Ρ5. 4:16, Ρσ. αὐϑί, τἱτῃ ἀοτίναϊνεβ ἴῃ 
15. 325, 7εγ. 2316]. Ὑπηα οορπαΐε νϑγῸ πιεδῃβ ἴο δε 2ροίαμε, 
]6γ. 231}, ογ ροϊυϊεά, Ἔβρθοῖδ!ν Ὁγ ὈΪοοάΞπεά, ἰἀοἸαῖγν, οὐ οἴπασ 

δίανβα οδηποα, ἴ8. 245, 76Γ. 3} αἱ. ὙΝΊ ", οἵ. Ῥτ. τοῦϑβ “« σῃᾷ ἐδα 
λοβό οἵ πε πυϊοκεὰ 4ογίελοίλ." : 

14. ννμαίενεγ μα γε] δβ προη ἴο βεσυγα ἢὶ5 ροβίοη, δηά 
Ῥτοΐδοϊ πὶπιὶ δραϊπϑί γυΐη, [4115 Ὠἷπι. [ωπὸ κ 510 ΕΪΥ απιθηάεά, 

ἴο {6 στοαί ἱπιργονοιπθηΐ οὗ ἴδ ρδγδί εἰ ΐβηι, γοδάβ : ““ οβξε 
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πεἰπὶ αρίῃ ργοβρεζοιιβ; δηά ἀϊβαβίεγ νν}}]] ονογίακε [ἢς νυ ἱοκοά. 

ΒΙΙἀ4ἀ᾽ 5 Ϊαϑὲ νογάβ ἀγὰ ἀουθ]θ-εὐρεά. Οη ἴπδ οπε μδηά, 'π 50 

ἴα 8ἃ5 ἣθ 866πΠ15 ἴο ἰδεπι ν [005 ἐπεπιὶαβ ἢ {πὰ νὶοκεά, μ6 

ἱπηρ 165 (πὶ μα ἀοα58 ποῖ οἶδϑβ [οὉ διποηρ ἔπεπὶ; οἡ {πε οἴδοῦ 

μαηά, {πε ἰαϑὲ "πὸ βιιρρεβίβ οπιίποιιβὶν {παῖ ἰξ 15 7υ5ὲ [05 ἴεπὶ 

νυ Ὠο ἢ 15 δἰγεδαγ πὸ πιοτε.---Οζοίλο ἐλονεδοίυος τοίδλ σλαριθ] ἴῃ 6 

ἤρσυτγε, 45 Ῥ5. 3575 τοῦ (πθΡ5) 1325.--- Τὴ ἐμ] 53. 
ΙΧ. ΣΧ. 1οῦ᾽β γτορῖν ἴο ΒΙ!484΄5 ἤγβε βρθθςξ.-- πουρἢ 

ἔπαγε ἰ5 πο ὑπαπιρίρυουβ δά άγεβϑβ ἴο Βι]ἀδὰ ἱπ ραγιίουϊαν, οὐ ἴο 

{πε τῆγος ἔγθπάς τορεῖπεγ (οἱ. 623-29), ο᾽ 35 τηδυ 6 γεραγάβα 85 
τῆς αἴτγεοϊ γερὶν ἴο ΒιΙἀ4ἃ, ορεπίπρ', 45 ἰξ ἄοεθβ, νυ ἱἢ τεξεγθηοα 

το ΒιΙ 445 ορεηΐηρ᾽ ψογάβ, δπὰ ἴῃ 55.3, ρἱνίηρ᾽ ἀϊγεοϊ οοπίγαάϊο- 

τίοη ἴο Ὠῖ5 οἱοβίηρ᾽ τνογάς ἰη 8.35. Βιϊῖ η {πὸ τεπιαϊπάσδγ οὗ ἴπ6 

βρεεοῦ [οῦ, ἀϊβγεραγάϊηρ᾽ ἴῃς ἔγίαπαάβ (45 ἱπ 1π6 ἰδζίεσ ραγί οὗ 

διἷ5 ργενίοιιβ βρεεςῖ, ο. 7), 15 γταῖῃιεγ πγιιβίηρ᾽ ἴο δἰ πιβϑῖ Γ ου αοά᾽5 

τυγϑϊεσίουβ τνᾶγ5 (ο΄ 535-85), ἀπ οοηδίἀεγίπρ ἢονν Πα Ὑ}11] αιιδ5- 

εἴοη Ηἰπι (τοἶδ.), ογ ἀϊγεσογΥ δ ἀγεββίπρ' Πἰπιβε! ἰο αοά (οἾ35. 81). 
ΟἾΔ πα ἀϊγεοῖ τοΡΙῪ 100 ἴδίκεβ τρ Βι]444᾽5 σοποερίίϊοη οὗ {πε 

αἀϊνίπα πιρῆϊ δηὰ Ἰυκτῖοαε. Οετγίδιγ Οοά ἰ5 ἰγγεβι είς ἰη Ηἰ5 

παρῆι (9"13): 1ξ8, τπεη, ἴο Ὀ6 αἰπιὶρ (σρ. 88 πη.) 15 ἴο δα }ι5ῖ, 
ἱξ Ἰιβίίος 18 νβαΐενεσ ἂη αἰπιρν Ὀεΐπρ πᾶν ἄο, αοά [5 ἰυ5ῖ 

(955), δηά οεγίδιπγ, 1 Ηδ ἰπϑιβῖβ ου μοί ἀϊπρ' [οὉ ἴο Ὀ6 βου ϊν, 
700 οαπποῖ δϑίβὈ] 58} ἢἷ5 ἱπποσεηοα ονοῦ δρϊηϑί Ηΐπι (9.9 3). 
Οη ἴδε οἴπεον μαηά, ΒιΙΔ« 15 αυἱΐα ψνγοηρ᾽ ἰπ πηαϊηπιαϊπίηρ' (820-33) 

δὲ Οοά᾽ 5 πιὶρῇε οὕς 7ι5ιἴοα ννὰ5 ἀϊβογίπιϊπδίϊνε ; 11 15 ποῖ : ἔοτ 

ἱῃποοθηΐ δηᾶ βρυν Αἰκα ρῸὸ ἄοννῃ Ὀδίογε ἴἰ (953.3. [πη τῃα 
τεπιδίηδεγ οὗ ᾿ῖ5 βρεδϑοῖ [0Ὁ πιιιβεὲβ οἡ {86 Ὀγαν}ν οὗὨἉ 11 (ΟἿ Ὁ 

τοῦθ 5), οη ἴῃ ἘΠῚ οὗὁὨἨἁ αἰταπιριϊπρ' ἴο δϑίδὈ 15}: ἢ 15. ἱπποσεποα 

δραϊηβὶ 6οὐ᾽β ἀεϊεγπιηδίοη ἴο Πο]ά πἰπὶ συν δηά ἰγεαῖ ἢ ϊπὶ 

ἢ σανογ (979. 55), ἀπά οἡ ἴπε ἀρραγεηΐς οοηϊγαάϊοίοτίπαθββ οὗ 
(οὐ δοιϊίοῃβ ἰη ἴπυ5 ἰγοαιϊίηρ Πΐπι (τοῦδ. 1611), αὔξοσ μανίηρ' 
Ἰανίβῃεά βυοῖ σᾶγα οὐ ᾿ἷπὶ Ὀοΐἢ Ῥείοτε (8.11) δηὰ δεν (13) Ὀἰγίῃ. 
ΨΥ ἀϊά ΗἜἬς Ὀγπρ᾽ Πἰπὶ ἱπίο 11 (1οἾ8.)} ΨΨῺΥ σαπποὶ Ηδ δ 

Ιεαϑξὲ ἴεανε εἷπι δίομβ ἔογ {π8 ἔδνν ἀδγβ οἵ [Π{π πὶ τεπιδίη (29.535) Ὁ 
ΓΧ. 2-4. Ἰοῦ ἱγοηίοϑ!ν οοησεάεβ Βι] δα 5. ροβίτἰοη (85) {πὲ 

Οοά πενεσ δοῖβ ὑπ)}υ5ΈΥ, ἀπ σοπβεαι θην ψβδΐενεγ Ηδ ἄοοβ 

15 τρμε: πηδη 'β ροννευεββ θεΐοσε Ηἰπι; νψῆδὶ οδαποα 85 δα ἴο 
Ῥίονε Πἰπιβαῖε ἱπποοεπῖ, θη αοά, ψῃῸ 5εῖβ Ηἰπιβαῖε {Π6 
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ΙΧ. 1 Αηά 7οὉ δηβϑνεγεά δηά ςαἱἰά, 
3 ΟΓ[ᾳ4 συ 1 Καονν {μα ἰξ ἰ5 50: 

Απά πον οδῃ ἃ πιδῃ δ ͵υ5ῖ ἢ αοά ἢ 
δΊΡΠε νογὰ ἴο ἀδϑῖγο ἴο ἀΐϊβρυΐα τ ἱτἢ Ἡΐπι, 

Ηε οουἹά ποῖ δηϑιννοῦ πὶ οπε οὗ ἃ ἱποικαπά. 

4 γῖ5ε ἰπ μεαγί, ἀπά πιὶρθν ἴῃ βιγεηρίῃ--- 
ὟΝ ο (Ἔνεγ) μβαγάεηδά (Πἰπι8610) ἀραἰηβῖ Ὠίπι, δηά 

Ριοβρεγοάϑ 

βἰδπάαδγά οὗ γἱρῃίδοιβηε55, δπά 5 ἰγγεβροηβῖθῖα δηα οπιηἱροίεηξ, 

5 ταβοῖνεά ἴο ργονα [ἰπὶ συν ὃ 

2. ΟΓα ἐνελ] ἱγομίοα!γ, δ5 123.--- Ζλαέ ἐξ ἐς 50] μαι ΒΔ 
845 84ἰα (85).---4α λοι, εἴο.] ΕἸΊρἢΠαΖ᾽ 5 ργϊποίρ!β (417), τ τ8α 
οὔδηρε οὗ [Ὁ ἱηΐο Ὦν---ρευπαρβ (Ὁ τ.) ἴο βυρρεϑδὲ ἴπ6 ἀοιιδία 

56η56, “ον οδῃ πιδη Ἀ6 ἠιι51 ἐπ λέ δείζρμαξίον 977 (ἘΝ, τοΐζᾶ, 85 

1 5. 235, 25. 63) ἀοάν᾽ δηά “ον οδη πιδῃ δᾶνα γρῃϊ (ἴη ἃ 
οοπΐαβι) τοὐλ σοά᾽ Εον ὮΨΡ, τοίδδ, βυρρεβίηρ ἐπ ὦ οοπέεϑζ 

«δὰ, οἵ. 8.16 χοΙτθ 161, ῬΘ, 945 ὈΨΊΘ ὮΡ Ὁ ὈΥΡ᾽ Ὅ. 
24.-.4ἃ. 1 πιδη ἀϊά νυ ἢ ἴο οοηϊεπά νῖτῃ αοά, ἔοτ [6 ρυγροβα 

οὗ εϑίδὈ } }5ῃΐηρ Πἰ8 τρῃμίθουβηθβϑ, ἢ νου 6 ἐογεάοοπιοά ἴο 
ἕαϊυτγα, ἢς οουἹά ποῖ δηϑνεῦ Ηἰπὶ οπα οὗ {π6 ἱππυπιογαρῖς χυε5- 
τίου νηοῦ, ἰη Ηἱ8 ᾿Ἰπῆηϊΐα βυρετγίογιυ ἴο πιαη, δ ψουά ρμυῖ 

ἴο πἰπι: Ηἰἷ5 νίβάοηι, οοπιδὶπαά νυ Ηἰ5 πυρῆς (9 ---ἃ συ ΠΙΠΊΔΥΥ 

δπεϊοϊραιίοη οἵ δ5- : ορ. α͵80 19, [5. 4035), ννου]ά Ὀτίηρ᾽ δϑουὲ [18 
οοπιρίεῖα ἀϊδοοπιῆίιγαε. Α 1655 ργοραῦϊε νίενν οὗἩ 4 ἰβ {π| ἰΐ 

δοεβ ἢ “πο ἴῃ ὕ--ὰδο, Βοννανοσ ρτοαῖ δηὰ ϑίγοηρ, 

δΒατγάεηφά Πἰπη561{, εἴο. (ΟΙβῃ. ἘΠγ1οΠ). 
4. ἦι λοαγέ ἴῃ ἐμέο σοί, 71 ἡ.---Παγαθρσα (Ὠϊπι561) αραΐηςε, 

λ ἔμ] Ῥγοῦ δ ὈΪν ἢ ἀπ 6]Πρ56, λαγονδαῖ (15 π6 0 Κ) ἀσαΐηεέ λέγη, 
.6. (Ὀ4.) δναυσα λένε: οἵ, Ὁϊ. τοῖδ, 16γ. γϑδ, Ῥτ. 29] (νῦ.), 
Εχ. 329 (α4).) α]. Ῥοβϑίθίε αἷϑο 8 δὴ εἴρβε, 8ἃ5 ρεγῇδαρϑβ ἰπ 
Εχ. 13}δ, οὗ εαγί (5. οϑὅ, Ῥγ. 28:2) ογ βρίγι (Ὠξ. 259).----Αθπα 
2» ρορ 4) οἵ, πιοῦα Ἔχδοῖῖυ, τοᾶς (οδπια ΟΠ) τολοῖδ (85 π.), ἑ.6. 
5δίδ δπά βοιηά, 

5-10ο. Βεβογριίοη οὗ αοα᾽ 5 οπιηἱροΐθδποα 845 πιδηϊξεβῖεά ἴῃ 
τῆ πριν νογκ8 οὗ παῖυγα. ΟἿ. [Π6 ρἰοΐωγε ἄγάνγῃ Ὁ ΕἸ ΡΖ, 

5516. ψγῆο, Βονανεγ, ἰῃ ἀρτεθηεηῖ ὙΠ 5. Πἴπὸ οΟὗὨἨ ἀγριπιεηΐ, 

56] εοῖβ. δχαπιρίεβ οὗ ἴδε δεμοβοοηξ ορεγαϊΐοηβ οὗ ἀοά, ψ ῃογεαϑ 
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δ᾽ ΨΥΏο τεπιονϑίῃ ἔπ πιοιηΐαίη8, ἀπά παν πον ἷξ ποῖ, 

ἯνἘο ονεγίυγποιῃ ἔποπὶ ἰη ᾿ἰβ δηροτγ: 

6 νηο 5μακοίῃ ἴπ6 φαγί οὐξ οὗ ποῖ ρίδςς, 

Ἀπά τὲ ρΡ11Π14γ5 μεγεοῦ ἰγεπιῦῖε : 

Τ ὙγΏηο οοπιπιδηάεοιῃ [Π6 συ, δηά 1ξ Ὀεαπιθίῃ ποῖ; 

Απά 56δίθι ὰρ [Πα 5ἴαγϑ : 

70Ὁ 5εἴεοὶβ Ἔἐχαπιρίθβ 11 υϑέγαιίηρ Η15 υπ]πιϊεὰ δηά ὄνθῃ ἱγγο- 

ΒΡΟπΒ1016 δηά ἀεβίγυοιίνε 20:06. 
5. Α Πγρογθοϊοα] ἀεβογρείοη οὗἩ ἐπε ἀϊϑοάρτηεηϊ οὗ δυρε 

τη858368 οὗ τοοῖς ἔγοῃι ἃ πιουηϊδίῃ, οἰἴποσ ΌὈΥ 8δῃ βαγίπαυαῖίαε οζ, 
ἴῃ ἃ ἱδυπάετγδίογηι, ὉῪ Ἰρ ςηΐπρ, οὐ οὗ ργεδῖ Ὀουϊάθγβ Ὀείπρ' 

το Ἱοὰ ον ἴδ ρυ}}1 685 ὈΥ ἴδε τογγθηῖβ οἵ ναῖοσ μοῦ ἴῃ ἃ 
βἴογηι γαρί αν 411 ἴπθαὶ (48 παν Ὀ6 νυ ὶτηαβϑεά βοπιεϊϊπι68 ἐπ (πς 

διίηδιες Ῥεηΐϊηβυΐα; βεὲ “" Νεῆ.- Μα]." ἴῃ ἴτῃ6 Ορηζωρν ΜΒίδίσ, 
Ῥ. 99 ζ.).--Α]πὦ ἐλεν ἄποιν ἐξ ποῖΐ 50 αὐυϊοῖκ!ν 18 11 ἄοπα : ο. (ἔος 
186 πιοδηΐηρ᾽ οὗ ἴδ Ἔἐχργεβϑβίοῃ) Ρ8. 255, [5. 471}, Ρσ. 55, 16. βοΐ, 
Οτ, ἴο οδίδίῃ ἃ οἴοβεσ ραγϑῖ!εἱ υἷε τῃ6 145. ρατὶ οὗ ", τεδάϊηρ' 
1πὸ νΌ. ἴῃ [π6 5ἴηρ., ἢ αοά 85 ἴπε 58ι:)., ῆο το ριον είῃ 

τιουηΐδίη8 τοΐξλομξ ἔποτσίρ {2, 80 ΘΑ ϑὲ]γ δῃηά νἱπουϊ εβοτί ἄοα9 
Ηϑε δοῖ. 

6. Ἑαγίπαυακεϑ. ὙὍὴμα ἀεβογίριίοη 18 δραίΐῃ υραγθοί!οδὶ. 
ΤΠδ δαγῖἢ ννὰ5 βυρροβοά ἴο Ὀ6 δυρροτγίεα ρου πιαβϑῖνα Ρ᾽ΠΠ|Δγϑ : 

οἵ. 485,1 5. 25, Ῥ8. τοφὅ (οἴ. 467: 566 η.). Οἵ {Π6 Ρ1Π8γβ οὗ τπ6 
δδεί ἢ πιδᾶὺ Ὀ6 ἰάεηεῖοαὶ τ ναὶ πῃ 2611 ἀγα οδ δὰ ἐπα ρ]118τ5 
οὗ ἢεδάνβϑῃ: Ζ.6. ἴπ6 πιουιηξαίη τἰβίηρ' ἔγοτῃ {πΠ6 Πογίζοῃ οἡ δαγί 

δηά ξυρρογίπρ᾽ ποδᾶνθῃ. 

ἡ. Αθηογηιδὶ οὈδουτγαίίοηβ οὗ ἴπ6 μδανβῆϑ, ψΒοῖδοσ σδυβοά 
ὉΥ βεαᾶνυ ᾿πυπαάογβίογιβ, οἵ ὉΥ βδηἀβίογπιβ (5εα Ὀγ. ου ἔχ. τοἶϑ), 

οἵ δορβεβ.----βϑαρισέᾳ ποῖ] Τῆς τννογά 15 ἴπ6 οῃδ γϑρυ δεν υϑοὰ 
οὗ ἴδε 55 “ τγἰβίηρ" : Ὀυϊ [15 ΡΓΟΡΟΙ πιδδηΐηρ' 5 ἴο δεαρε οἵ 

«λίησ ογίλ; δπὰ ἴξ ἰ5 ποῖ σοηῆπεαά ἴο {με [1ἰ6γὰ] τγἰβϑίηρ' οὔ 188 
δυη (οἴ. 15. 58:0). 

8-10. Κεραγάεά ὉΥ 5οπιῈ 85 δῃ ἰπβογίίοη: 866 ρἢ!. ὠοΐεβ. 
Νοῖα 85 - 15. 4455 (ορ. 15. 4οἶξν, 5. 1ο43); ἢ ορ. Μίο. χτῦν; 9 ορ. 
Αι. 58; 19 -- ες, 

8-0. Οοά᾽5 ροννες, 85 βϑῆοννῃ ἴῃ ἴῃ ννογκηιδηβμῖρ οὗ πδάνθη, 
δηὰ (8) ἴῃ Ηἰ5 βονεγείρη οοηΐϊγοί οὗ ἴπ6 ὈΠΠοννα οὗ [με 568. 



86 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [ΣΞ. 8:9. 

8 ὙγΏῆο αἴοπε οἰγεϊομδά ουὖἭ ἴπ6 πδανθῇβ, 

Απὰά {γεδάδίῃ ὑροη ἴΠ6 τνᾶνε5 οὗ ἴΠπ6 568 : 

9 νο πιαάε πε Βεᾶγ (δη4) Οτίοῃ, 
Απὰ {δε ΡΙεἰαάεβ, δηὰ {π6 ομδιηροῖς οὗ ἴπε βουτῆ: 

8. 7γεαάσέλ, εἴς.] ΝΊΖ. ἰπ ἃ ἰεπιρεβί, νῆεη {π6 τοσῦός (Η6Ὁ. 

“ΡῈ ρίδοαβ ᾽ γίβε πιουηΐαίη- ὩΙΡΉ, δπὰ Ὑδῆννεῇ ννὰ5 διιρροβεά 

ἴο νναῖκ οὐ {πεὶγ ογεδί. Εἰβεννῆεγε Ὑδηνεῆ ἰ5 ἀεβογ θεά 85 

ἰγεδάϊηρ, οὐ πιδισμίηρ, οὐ ἴπ6 ““ δίρἢ ρίδοαβ οὗ ἴα δαγίῃ 

(Απι. 413, Μῖς. 15). ὙΠ ὄχργαββίοη ἱπιρ]165 ἀπάϊβραϊθα ρο5565- 

βίοη οὗ, οὔ ὑποοηίγο!]εα βονεγείρην ονὰγ: οἵ, (οἵ ἰβγδεὶ ἴῃ 

Οδηδδη) Ὀΐ. 3218 3339, 15. 5814; α͵βο Ρ5. 1884 (8) ΗΔ, 419, 
9. Τῆγεςε οοπϑβίε ]διίοηβ, νῃίοῃ, Ἐποιρὴ [πὰ δηοϊεηῖβ νεγα 

οοπιρ ἴεν ὑπάνναγε οὗ {πεὶγ σίρδηίς 51Ζε, ἱπεργεβϑεά ἔπεπὶ ὮΥ͂ 

πεῖν ΒΥ] πον δηά πιαρπίἤοεποθ, ἃ5 πῈγ ρ᾽οννεα ἴῃ {πὸ ποοΐωυγηδὶ 

Βεᾶνεπβ. Τῆα ἰἀεητβοδιίοηβ ἀγα ποΐ οεγίδϊη : 566 ποσὰ ἢ1Π]γ οα 

485, εἰ. δηὰ Ὁ]. ἢεγε δηὰ οἡ 285. 5, δὲ. 5ιν. ϑέανς, ὃ 3 (Βυγηαγ). 
- Το εκ») Ἠεῦ. «ἄτα, ἴῃ 4852} βρεῖὲ πιοῦα οογγεοῖν ᾿αγέσῆ, 
τποιυρἢ (45 ϑυγίδο βδῃον5) ἐγγῶδα νουἹά Ὅ6 {πὸ θεβὲ ργοηπυποῖδ- 

τίοη. [πη 2881: {πε γεΐδγθησα ἰ5 ἴο "Αὐ βῆ δπὰ δεγ οπίάγε, ἴπε 
οἰ] άγεη, [ἢ τπ6 ἸΔαπεβοαίίοη τὰ τπῈ Βεᾶγ Ὀ6 οοττγεοῖΐ, Ὀεϊηρ᾽ 

ΡΓεβυπιαδῖν ἴῃς ἴῆτεε ϑἴαγβ οὗ {πε ἰα]]. Βαΐῖ, οη δοοοιηΐ οὗἉ [15 

δτεδῖεγ πιεϊεογοϊορίοδὶ βἰρηϊβοδηοε (ορ. 4853-81) τῆς ΡΙεἰαάε5 

πᾶνε Ῥθθη ἱπουρπὶ ἰο 6 ἴπ6 οσοπδίο]]δίίοη ἱπνοῖκεά, ᾿Αγί5ἢ Βεΐηρ 

βίΠΟΕγ {Π6 ργίποίραὶ βίαγ οὗ τε στοὺρ (Α]᾿γοπο), ἴπε γαπιδϊπάθυ 

πεῖ Τα] άγεη.-- Ογίοη] 3851, Απὶ. 5ὃ; δηὰ ἰπ ἐπε οὶ. 15. 1.410 Ὁ, 

“ον (6 5βίαγβ οὗ ἴπῈ πεάνθηὴβ δπὰ 2λοὶρ Ογίογι"ς--- δ. τΠεἰγ 

σοηϑβίε!]!δἰίοπβ {|κὸ Οτίοη--- 5.41] ποῖ ρῖνε {πεῖν Πρμι," εἴθ. ΤΒα 

ΗΘ. ἰ5 9 Ὅ9, 1πε σοπιπιοη τνογά ἔογ γοοὶ (ῬΥ. 1535: 55 οἴο.): ο. 3851 
5ΡΘακ5 οὔ πε ““ Ῥαπάς ᾿" οὗ Οτίοη : ἃ5 Οτίοη ννὰ5 ϑῃρροβδά Ὁγ ἴπ6 

δηῃοίθεηε αγαεΐκβ ἴο ὃ6 ἃ ρμ'απε Ὀοιπά ἴη ἴπ6 πδάνεηβ ΌΥ οἤμδίπβ, ἴΐ 

15 ἀησα] ποῖ ἴο ἐπί πῖκ (πὶ Ξοπια δἰ πη] δῦ ἰάδα πη ογῖαν 6 ΗΘὉ. 

πδηια, δηά {παΐ ἔπεγα ννὰ5 βοπιε ἰεσεπηά οὗ ἃ β'δπί νῆο, οοπβάϊηρ' 

ἔσο 5 Ϊν ἴῃ πἰ5 βἰσγεηρίῃ, δηὰ ἀείνίηρ ἴμε6 Αἰπιργ, νν85, ἃ5 ἃ 

Ρυπίὶβῃπιεηΐ ἔογ ἢἰ5 διγοράηοθ, θουηά ἔογ ὄνὲγ ἴῃ [6 βγ. Ὑῇῃα 

ἰάδητἰβοκείοη οὗ ὅὉ9 ψῖτῃ Οτίοη ἰβ ἂ5 ἀποίεπί δ5 (α 4851, 15. 1.3.9, 
Δπά ἰ5 βἜΈΠΕΓΑΙΥ δοοαρίε. δά. ἀπά βοπιὰ οἴδεγβ ἰάθηςν ἰἰ 

ψἱτἢ Οαποραθ.--- Τάς Ῥίοέαα65] 2851, Απι. 55 1. {πὸ Βτϑί-παπιθὰ 
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Ν 19 ὑγῆο ἀοοῖῃ ρτεδΐ {πίηρ8 ραϑὲ βπαϊπρ οὐ; 
Υεα, πιᾶγνε]οι5 {Ππἰηρ5 υἱῖποιζ πυπΊῦογ. 

οοπϑίο!]διίίοη δ6 τσ  ἰΔδηςἤεὰ νυν πε ΡΙεἰαάεβ, τμᾶὶ πον 

πᾶπιϑα (Π0,9) πιιιδὲ δ6ὲ βδοπηείίηρ' 6156---ροβϑι ον ϑἰγίαβ. ΤΠα 

Βοδγ, Οτίοω, δηά {πε Ρ] εἰδά ες διϊγαοϊθα ποίϊοε αἱ δῇ βαγὶγ ρετίοα 

Ἀπιοηρ ἴῃ6 Οτεαῖκβ 4180, ραγῖγ, ρεγῆδρβ, οἡ δοοοιηῖ οὗ {παὶγ 

οοπϑβρίσυοιβηθββ, δηά ράχιν Ὀεοδιιβε {πεῖν γβίηρβ δηὰ βοίπρβ 

ψ ἢ {Π6 δυη πιαυκεά {πε βεαβοηβ. Οομρ. οπι. 7|. 18. 483-0 

(45 ἀερίοἰεὰ ου ἴδε 5μἰε]4 οὗὨ Α(ἢ11165) : 
Ἕν μὲν γαῖαν ἔτευξ᾽, ἐν δ᾽ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν, 

Ἦἐλιόν δ᾽ ἀκάμαντα, Σελήνην τε πλήθουσαν, 
ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωταε, 
᾿Πληϊάδας θ᾽ Ὑάδας τε, τό τε σθένος ᾿Ωρίωνος, 
ἤΆρκτον θ᾽, ἣν καὶ ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, 
ἥ τ᾿ αὐτοῦ στρέφεται, καί τ’ ᾿Ωρίωνα δοκεύει, 
οἵη δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν ᾿ΩὨκεανοῖο. 

Οὐ. ν. 272--5 (Ἱγ55865 βἰετὶπρ Ὁ. 186 Πεῖπι, 5ββερε55--- Πληϊζάδας 

τ᾽ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην "Αρκτον θ᾽, κτλ.---Β ἴη 
16 ἴῆγοα 11π65 58 αιοϊεα). 27. 22. 27-31 (ἈΠ 1165. ἰῇ ἢ5 
Βαξμίηρ' ἀγπιουγ οοπηρατεά ἴο {πΠ6 ἀορ-βΞἴατ) : 

ὃς ῥά τ' ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ 
φαίνονται πολλοῖσι μετ' ἄστρασι νυκτὸς ἀμολγῷ" 
ὅν τε κύν᾽ ᾿Ωρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι" 
λαμπρότατος μὲν ὅδ᾽ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται, 
καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν. 

Τς ολαν»ιδοῦς οΓ ἐδα ϑοιέλ] τ 15 ἰγαηβιδίίοη οὗ ἴπ6ὸ Ἡδρτγον 
ῬὮγαβα Ἀ5511Π|Ί65 Δἢ ὑπιι5114] ΟΥΠΟΡΤΔΑΡὮΥ (ὉΠ ἔογ 7"), Ὀιξ ἰ5 
τῖογα ργοῦδῦ]ε ἴπδη (Π6 αἰϊεγηδίνε δε ολανηδενς οὗ ἐδλ6 7τοΐρς 

([Ὁ5 -- ἴῃ, Αγαπιαῖο Ρὶ. ἕου Ὀ'ϑνη). Βυξ τπ6 ὁμαπιρεγβ οὗ πῃ 
Βοι ἢ οδη Παγαϊν γεΐαγ ἴο ἃ ϑἰηρίε ραγίϊσιυιϊαγ σοηϑβίο ]δίϊοη, 

τηουρἢ ἴῃ ἴπ6 οοπίοχι [ἴ νου] Ὀ6 πιοβῖ παΐιγαὶ ἴο ἰοοῖκ ἔογ [ἢϊ5 ; 

1{ {πὸ ταχῖ δηὰ {γϑηβίδιίοη ἀγὰ οογγαοῖ, [6 ἴεγπὶ ργοῦ Ὁ γεΐεγβ 

ἴο σοηϑῖεϊ]διίοηβ ννῃϊοῖ, 45 ἴῃ 6 ροεῖ Κπανν, ἀρρεαγεά ἀρονὲα ἴῃ8 

Βογίζοῃ 85 ἃ ἵγανεβῖθγ Ἰοιγηογεά βου (Ώτ.). [1,655 ργοῦδῦϊε ἴῃ 

186 οοπξοχι ψουά θα ἴδε ἰἀεπεξοαιίοη νυν ἱτἢ “ἦς ἴΠ6 βίογθμοιιβεβ οὗ 
εἰαπιθηΐαὶ ἔογοθβ, δυο 85 ἴπε βἴογπι, οὔ ἰρμϊ δπὰ ἀδγίζπεβ : 

ορ. 379 3853 (ΡεακἊ). Ηοῆῇι. ὮὈγ ἃ 5! ρῃϊ Ἔἐπιδπάδεοη (9) ὙΠ 



88 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 708 [ΣΞ. 9-18. 

ἘΠῚ, ἢς ροδί ὉΥ πι6, δηά 1 566 πίπι ποῖ: 
Ηδε ραϑβϑείῃ οπ δἷβο, Ὀυϊ1 ρεγοεῖνα δῖπὶ ποῖ. 

12 1. Πα βεϊζοίῃ, ννῆο σδὴ ἕυγη ᾿ίπιὶ Ὀδοῖς ἢ 

νδο οδῃ 540 υπίο πἰπι, πὶ ἀοαβί που ἢ 
15 (οὐ ἀοίἢ ποῖ ἔστη Ὀδοῖς ᾿ἴ5 δηρογ; 

Ἴδα Πεῖρογβ οἵ Εδβδὺ «ϊά βίοορ υπάδγ ᾿ἴπ). 

ἴον Ἢ ὙΠ) οδίδίηβ ἴῃ ἤδπι68 οὗ ἔννο οοηϑβεβδιϊοηβ--- 72). δὰ 
τῆς Τ νίη5. 

1Ο. Κερεαδῖεά αἰπιοβὲ νεγδαΐί»ε ἔτοπι 5᾽ (ΕἸἸΡΠ 42). 
11-24. τοι ἴδ ψπετγαίὶ ἐγ ἴπδξ πιδη οαπηοῖ 65.615} 15 

τρις ἴῃ ἃ οοπῆϊοϊ ἢ αοά (55), νἤοβα πιρδε 5 ονογνν οἰ πηΐηρ' 
(19), ]1οῦ ρα5565 (11-18) ἐο [5 Ξρβοίδὶ δρρ!οδιίοη ἴο ῃἰπιβ6 1, δηά, 
ἴῃ ραγιίσυϊαγ, ἢτϑε οη ἴπ6 βιιρροβί[ἰοη [πα αοά Ξιυιπιπιοηβ [οῦ ἴο 

ϑῆβνναγ ἃ οπαγρα (19 18), ἀηὰ ἴπεὲπ οὐ {6 βυρροκίτίοη {πὶ Ἰοὺ 
Βυπιηοη5 αοά (16:39); ἴῃ εἰτπαγ ὄνθηΐ π6 νου]ὰ Ὀ6 ονεγνπεϊπιοά 
ΌΥ Οοάΐβ πιίρμι, τογγογζεά ἱπίο ποῖ πιαϊπίδιηΐηρ, Ὀὰξ δὲ Ὀδβὶ 

ΒΌΡρΙ]ΠἸοδξίηρ᾽ ἔογ, 818 τἰρμε (1δ), ογ, μανίπρ' συπιπιοηθά αοά, ἴο 

οδάγρα ποῖ Ηΐϊπι, Ὀπὲ Πἰπιβοὶξ, ἢ τυγοηρ (Ὁ). Απά 50 δὲ 
τεῖΐυγηβ ἴο ρεπεγαϊϊζαϊίςοη: Οοά ἀεδβίγογβ πιθὴ ἱπαϊ βγεῖ, 

νυ βοῖπογ [ΠΟῪ ἀγα δου ιν ροοά πηϑη οσ Ῥδά πιϑὴ (3), οσ, ἱξ Ηδ 

ἀϊβογίπιϊηδίεβ, 11 15. ἰπ ἕδνουγ οὗ ἴπ ν]οϊκοα (23). 
ΙΙ. Τοῦ, |κ6 πε πιουπίδϊηϑ (δ), ἰαγ 'π ἔπε ραίῃ οὗ σοά 45 Ης 

Ραϑϑβϑά δἱοηρ ἴῃ Ηἰβ5 δῆρογ; δηά (που ρἢ Ηδ ραββϑά ἰην 5 ]γ, [0 Ὁ 

Κηονβ [παῖ Ηδ πα5 ραϑβϑεὰ ὃὈγ {πε εβεοὶ οἵ Ηἰβ ραββαᾶρα; {κὰ 

τιουηΐαΐπβ ονογίυγηεα ὈΥῪ 16 5απι6 σδιι56, [00 ̓5 11 1165 ἴῃ γυΐηβ. 

᾿πϑἴεδά οὗ ἀϊγεοῖν βιδείηρ᾽ [15 ἕαςϊ, [οὉ 5ρεδῖζβ αυδ5)-Ὠγροίμεῖ:- 

ΟΔΠῪ (866 ρῖ1]. ἢ.}, ας ΟὨΪΥ ἴῃ ογάοσ ἴο βξυρρεβί [πε πΊογα 5: ΓΟΩΡῚΥ 

ἴδ ἀϊνίης οτρίη δηά, {πεγείογε, ἴπ6 ἱγγεραγαῦθηθβ5β οὗ ἢΪ5 γυΐη, 

δηά {Π6 ἱπηροβϑβι 111 οὗὨ νυ ἱ βιδπαϊηρ' ογ φιεϑιοηϊηρ᾽ οὐ 5 δοιίίοῃ 
(5:ὴ. 

12. Ορ. 1119 2318. 
13. Μδη οδηπηοὶ (13), δηά σοά Ηἰπι5ε1 (επιρῃαιῖο), νῆο πιρμς 

(αηά, 45 οἴδεγβ ᾿πουρῆς, οἔζδη ἀϊά, Ἀ5. γ858), ἀοεβ ποῖ, ἴυγηῃ Ῥδοὶς 
ΗΪ8 δηρόγ; [86 ΟὨΪΥ τὨϊηρ᾽ ἴο ἀο ἴδεη, 45 ἴπ6 πιρθ Ὀοΐηρβ οὗ 

δηῃοίεηξ βἴογυ ἔουπά, ννᾶ5 ἴο 5βίηϊκ ἄοννῃ ὑπάενς Ηἰπὶ 85 δ ραβϑοά 

δοηρ. Τῇδ δηρὸτς οὗ αοά ἄοεβ ποῖ ἀρρεᾶγ ἴο ]οῦ 88 ἴξ ἀϊά ἴο 

ἴδε Ργορδείβ (6.9. 15. 911 εἴο.), ἴο Ὀ6 ργονοϊεά οἵ πιδἰηϊδίπεά ἰῇ 
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δοίίοῃ ὈῪ Πιιπιδη 5ἴη: ἴξ [8 δἰ ΠΙΟΑ ΠΥ ὑποοπίγο!εά, 5μεασ ροννεῦ ἴῃ 

δοιίοῃ, ἀεβίγογίηρ' {Π|ηρ5 δηά πιθη ἰπα! εγεητγ, ψ μεῖπαοσ πλΡΉΥ 

τηουηίαϊηβ, οΥ ἔγδαι! τπουρΡῊ ἱπποοθηΐ πιδη {ἰκὸ ]οὉ, πο σοπια 

ἴῃ 115 ΨΑΥ. ὉὍῆα οοποδρίίοῃ 85 18 ρϑγδ]]6] ἴῃ δαγ Ρρορυΐαγ 

τπουρῆς οὗἩ Υδϑννεἢ (566, 6.9.» 2 5. 635:), νν ἰσἢ 6 [18 πιατῖς ἐνεη 

οὐ πλυοῖ ἰαίογ [ΠΘΟΪΟΡΎ ; 566, δβρθοίδ!ν ἱπ Ῥ, Να. 1τὅδ 1711 τ8ὅ 

(566 ἢ. οἡ ἴποβα ραββϑαρδβ ἴῃ 700, απὰ αἷϑδο ου Νι. 2253); Ὀυϊ 
700 τγαῖμπος μεϊρβίθηβ ἴδε ρίοΐαγα οὗ πιδπ᾿5 Βε] ρ[εββϑῃςββ ἰη ἃ τνου]ά 

βυδήεοῖ ἰο αοά᾽ 5 δηρδγ: ρορυΐαγ πουρῆςξ ρἱοίυγεά παῖ δηρες 
Δγουδεοά ὈΥ πιδη᾽5 ἱπίγυδίοη, πονγενοῦ ὑηνν]Ππρ ἀπά ἱηνοίυη- 

ΔΓ, οὐ νηὶ ννὰβ8 ΠοΙγ ογ βαογεά ἴο αοά; οὉ {πίηκβ οὗ πιδῃ 

Ῥαπϑίνεϊυ δπὰ Περί εβϑν Ἔἐχροβαὰ ἴο ἴπδὲ δηρϑγ, ἢ αοά πιεγεῖν 

Ὠδρρββ ἴο οοπια διἰβ νν8γ.--- 7.6 λοίῥογς οΓ Καλαῦ] Ἐδμαῦ, 
πιεδηΐηρ Ὀοϊβίαγουβηθβϑ, ΔΓΓΟΡ ΠΟΥ, δηὰ ρεῦπαρβ ονεγῦδαγιπρ- 

Ὠ688 (ορ. 18. 36 ἀπά ἢ. οη 15. 145), 15, ἀρρδγδηξγ, ἃ ρΡορυΐαγ ἤπια 

εἴνεη πη Ἡδῦτενν ἔοϊ Κίογε ἴο {π6 ββδα-πιοηβίογ (20, 712), ῆο ἴῃ 
Ῥυΐπιοοναὶ {ἰπ|ὲ5 (15. 519) μβαά ἀεῆεά, θυ Ὀδαη ναπαιϑῃθαά Ὁγ, 
Υδῆνν ἢ (2612, νεῖ ΑΠΔΌ ἰ5 || ἴο ἴπ6 568; 15. 519, || 7327, 5. 

80}: ορ. 15. 3012). [π. 5. 8γ6 Ἐδβδὺ ἰ5 δαιρίογεα 85 ἃ πΠδπὶ8 
ἔονς Ερυρί, ννῃϊοῖ σουπηίγγ ἰη {πε ρεύβου οὗ ἰΐ5 Κίηρ' ἰ5 δἀ ἀγεββϑά 

αἰβθνῃεγε ἃ5: ““Ἴβου ργεδῖ πιοηϑῖδγ (7525) δῖ ἢ ΠΕ ἢ ἴῃ [86 
ταϊάβε οὗ [15 βίγθαπιβ (γ. 2), ννῆο βδ!, Μίπε 15 ἔς ΝΙ6 (9), 
δηὰ 7πιαάς 1" (ΕΖίκ. )οῦ). Τῆηΐβ βθδ-πποηβῖογ οὗ Ηεῦγεν ρορυΐασ 

βίοτυ 5 οὐνίουϑῖγ ἀογίνεά ἔγοιι πε Τί ἀπιαῖ (ΡΠ! οἱ] ορ οΑΠν τὸ ΗΘ. 
ξλδηι, ἐλ αδγεε) οὗ ἴῃς Βανγυϊοπίαη πιγί, (πὸ ργεαΐ ἀγαροη 
ταργαβθηίζηρ ἴΠ6 868 δπά ἴ{6 ἔογοεβ οὗ ἀϊβογάδσ, ψῃῖο ναγα 

νδπαυΐϊῃεά ὈΥ Μαγάιυϊ Ὀεΐογα Ογεαϊίοη. Τῆς λεζῥονς ο7 Καλαδ 

σΟΠΊΘ ἔγοπι ἔπ 54Π|6 Βουτοο : ἴῃ ΤδΌϊει ΓΝ΄. 11π65 τος ἢ, οὗ ἔρμα 

Εἰῤὰ (1,. Κίηρ, 7Τ.ς ϑευθη Ταδίεές οΓ Ογεαέίονι ; Ἐορετβ, ΟΡ), 

Μαγάικ, δέϊεσ δἰ αγίηρ Τιλπιαῖ, ἀθ815 νυνϊτἢ μ6γ Πεῖρεῦϑ : 

ψνπθη ἢ δά 5141η Τιλπιαί, ἴδε Ιοδάσγ, 

Ηεσγ ροννὸσ ννὰβ Ὀγοίβῃ, ἤδγ δύὸΠῚΥ νν85 βοδίζεγοά 
Απά {Πδ ροάβ, λὲν» ἀείῤογς, ψο πιδγοπμεὰ δἱ δεὲσ ϑίάδβ, 

Ττεπιδεά δηά ννεγς αἴγαι! ἃ δηὰ ἰπγηεὰ Ὀδοῖ.. 
Το Ὀτοῖκα ΑΥΤΑΥ ἴο σάν πεῖς ᾿ἶνεβ, 
Βυῖ [ΠΥ ννοτα δυγτγουπάοά, ΠΟΥ οουά ποῖ 68οδρα. 

Ηε τοοῖς πα πὶ σαρίϊνα, 6 Ὀγοῖκα {Παῖγ ὑνεαροῃβ, 

Ιὴ τῆς ηεξ {πὰ ν τναγα τἤγοννη, δηά ἴῃ {πὸ δηᾶγα πεν γαπιδίηθά. 
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14 ονν πιυοῇ 1655 5Π4]] 7 δῆϑννεῦ Πΐπι, 

Απά οἤοοβα ουξκ πιν ννογάβ (ἴο γβαβοπ) υυἱτἢ Πΐ πὶ 
16 ΨγΏοπι, (ΠουρὮ 1 Ψψεγὰ τἰρμΐθοιιβ, ἴ οουἹὰ ποῖ δηβινοῦ; 

1 5βῆουϊά πιαῖίκα βιιρρ!σδίίοη ἴο πιὶπα δάνεγβαγυ. 

1611 Παά οἰϊεά (Βΐπι), ἀπά πε δά δηβινεγεά πιὸ; 

Ι 5ῃου!ἃ ποῖ δαϊίενε πὲ μα ννου]ά γίνε εἂῦ ὑπο ΠΥ νοῖοα 

“ον. Τῆο νοῦ ἔδογ ΗΠ]εἀ τὶ τἢ ογίες οὗ βογγον, 

ὙΠΕΥ Ὅοτα 815 ρυηἰϑῃπιεηΐ, {ΠῸῪ ἀγα 5δαΐ ὑρ ἴπ ῥγίβοη 

(Εορετθ᾽ ἰγαηβδιϊοη). 
Ιῃ Ῥ5. 80} {1πε65ὲ μείρεγβ ἂἵὰ γεξεγγεά ἴο, ἰῇ ρδγδ]]ε!ἴσαὶ νυ ἸῈ ἢ 

ΕδδδΡ, 845 Υδῆννθἢ᾽ 5 βσπ θη 65. 

14. 4ιοτοον ἀρ] τορυς ἔπε οαγρα Ὀγουρῆς ἀρδίηβε πιὸ ΌῪ 

αοά, ννῆο ἰ5 πεα γεργεβεηϊθα 85 [00᾽5 ορροπεηΐ-δἱ-ἶαν. 80" 

πιΘ8ῃ5 : ἢον ἱποαρδθῖε 5μουϊά 1 Ὀς οὗ 5εἰδοίηρ' ἃ ΒυσΟΘ55[}] {1πὸ 

οἵ ἀεΐεποε ἰπ ΠΥ σοπῆϊοι νυ (ὩΨ, 85 ὃ : 566 ἢ. οἡ ἢ Ηἰἴηι ἰπ (8ς 
ἴανν οουγί. 

Σ5. ΤΠΟΙΡῊ 5 σᾶθεὲ νγεγὲ ρεσγίδεοι [Υ σοοά, νἱἢ δυο δη 

ορροῃεηΐ, δα οουἱὰ ποῖ 580 δίριιδ 85 ἴο ρεῖ 8 ἀεξοϊβίοῃ οὔ ἰΐ5 

τιθεῖς; δα οουἱά δὲ Ῥεβὲ σαϑδὲ ἢ πιβο οὐ ἴδ ἔανοις οὗὨ ἢὶς 

δάνεγβθατυ (-- ορροπδηΐ-Αἰ-ἶανὺὸ: 566 ΡΒ]. η.}, ἢ ἃ νίονν ἴο 
᾿ οδἰαϊπίηρ᾽ 85 8 ἕδνοιιγ νυν μδί τνὰ5 γα ]]γ 5 ΌῪ τὶρ ϊ. 

16-:8. Ενεη τποιρὴ [ο0Ὁ τνεγὰ ἴο ϑυυπιποη αοα ἴο ΔΏΞΟΥ ἃ 
οδάᾶῦρα (ορ. 1353), δηὰ Οοά ννεγα ἴο ἄρρβᾶγ ἰπ οουγί ἴῃ γεβροηβα 

ἴο {86 5βιιπηπιοη5, γεῖ αοὐ νουϊά ὃν νἱοεπὶ πιεῖ ποάϑ (175) ἴῃ οουγὲ 
Ῥγανβηῖΐ Πίηι ἔγοπι ἔογπγυϊδεπρ Πἰ5 [51 οπαγρα αρδίηβε Ηίηι. 

:ό. Οἰδοά (λύ}}] Ηδ. οαἰοαῖ, τ Ὀείηρ᾽ υδβεά οὗ 4 ἰεραὶ 
ΒΙΠΙΠΊΟΠΒ 858 ἰπ 15. 596 ({| 25 777))).---“4πδιοθ» δ 1.6. ἀρρεατεά ἴῃ 

τεβροηβε. ΤΟ [Π6 5 ΠἸΠΊΟΠ5, 50 γαῖδεγ 5  ΠΊ]Υν οἷ, νπογα ἀρρθδγ- 
ΔΠΟΒ ἴῃ γεβροηβε ἴο [οδ᾽ 5 041], ποῖ ἃ βρβεοῦ ἴῃ γερίγ, 18 ἱπίδπάβά. 

Βυ., υπάεγβίδπαϊηρ' ἀρσσθῦ ἴῃ ἴπ6 86ῆβε οὗ βρϑβεοῖῇ ἴῃ γερὶυ, 

τοδάς “πε ννουά ποῖ δῆβινεσ πιὸ" (δῆτεγ (18) το μαγπιοηίΐζε " ὁπ 
τῆϊ5 νίαν νὴ Ὁ: 566 ΡΗ]]. ἢ. 

χγί, Τῆς νῦβ. ἀεβογίθε ναὶ νου ὃς αοά᾽5 οοπάυοϊ ἱπ 
οουτῖ, 1 Ηδ ᾿νεγα ἴο ἄρρϑαγ ἴπεγε; δὲ 1 (αΒ θὲ ἔο!]οννεά ἴῃ 15 
{πεν ἀδβογδε (οά᾽ 5 ργδεβθηΐ δοῖιαὶ ἰγεαϊπιοηΐ οὗ [οὉ : [θη γεπάδγ 

(Ηϊ. Ῥα., δπὰ ἴῃ 1 ΕΝ.): δρεΐσοέλ, ται ζέῤἑίοέλ, σι )εγοίδ τη 
"οΐ, ἀπὰ οαἰταίοέλ ; ἴῃ 115 σα56 ψ ἢ 185, ορ. 713», δηὰ τυ 180, 1435, 



ΣΧ. 17-20.] 108 91 

1 ἘῪὸν δε νουϊά Ὀγυΐδε τὴς ΨἹ ἃ ἰεπιραβῖ, 
Απά τυ ΠΡ πὶ νουπάβ ν ἢ ποι οαυ56. 

18 Ἠε νοι]ά ποί βιιβεγ πιὸ ἴο ἴαῖκα πιῪ Ὀγαδίῃ, 

Βυΐ ψουἹά Ξαἰϊδία πιὸ υν τῇ ὈΙΠΘΓΏ 655. 

19 16 (1ὲ δε ἃ αυεδίίοπ) οὗ με βίγεηρτῃ οὗ [86 τπιϊρ ῖν, “δετγε [1 
8η1} 1" (βἰτῇ με); 

Απὰ 1 οὗ ἡυάρτηεπε (Π6 5411), ““ὝΥ͂Βο νν1]}] ἀρροΐπιὶ πιὰ ἃ 

τίπτε ἢ" 

Ὁ ὙΠουρΡῈ 1 νεγα τἰρμίθοιβ, πεῖπε ονγη πιου τ τνουἹά οοπάδηιη 
πιο; 

1 πὶ ρεγίδοοϊ ; δπά ἢς ἀδοίαγαβ πιὸ ογοοϊκαά ] 

17. Βγιΐξο] 566 ΡΗῃ]]. η.--- 7οηεβοεο] ορ. 381 405; ἀπά 566 ρἢ]]. ἢ. 
ΗΪ. ρίνε5β ἴῃς ψνογὰ (π»0) {πὸ πιεδηΐϊπρ οὗ λαΐγ (ορ. δ : 5εἊ 
ῬΆΠ]). π.) 85 ἴῃ 416, ἀπά γϑηάδγβ 175: ψνῆο ἀγαρβ πι|δῈ ὈΥῪ {πε ἢδὶτ 
(ορ. 1633). Βυῖ τΠ6 5ίηρ. οὗ ἴῃς που νου Ὀ6 45 φυεβεϊπαῦθ!ε 

Β6γα 85 ἴῃ 416, ἀπά πὸ νΌ. ἄοε5 ποῖ πιδεδη ὦ ὧγαρ.---ὮὉ. Ορ. “23. 

10. ““Οοὐ᾽β πιρῃϊ ἰ5 δυο ἐπαὶ ἢε 15 γεδάγν ἕογ ΔΠῪ οοπίεϑί, 
δηά βυρατίογ ἴο ἴΠ6 βιυπηπιοηβ οὗ ΔΩΥ ἡυάρ" (Ώτ.). 566, ἔιγίμετ, 

ΡὮΪ]. η.--Α2ῤούνιἐ νι ὦ ἐΐνι6] τῆ ΗΕ. (76. 40} τΞ- ςοϑ’ ἢ οὗ ἐπε 
νὉ. υδεά ἴῃ ο. 21} (π.): π6 πιεδηΐπρ' ποῖα ἰ5: ΕἸΧ [6 ἄδυ οχη 
ψΠΙΟδ 1 πιυδῖ ἀρρθᾶγ ἴο ὃς πάρ εά. 

20. Κύρλέοοιις . . . σομαϊδνι} ἴμε βεοοηὰ νΌ. 15 ἴῃ ἀεοίαγα- 
εἶνε ΗΠ. (α-Κ. 53.) οὗ γ»σγ (με ἀπε 6518 οὗ ΡῚν, γερλέσοι5), 

δηα πΊθδη5 τοομία αδοίανε, οὐ ῥγομοιροα, μπγρυμδοιδ. ῬΥΙΤΛΑΥΙΥ 

Ὀοιῇ τπΠ6 νΌ. δπὰ δά). οὗ ΡῚΥΣ δπά ψ πιδδῃ γίρῃι οὐ ψγοηρ ἴῃ ἃ 

Ρδγίίουαγ σᾶϑε, ἱπποσδηΐ οὐ δι] οὗὨ ἃ ραγίίουϊαγ οπαγρε (ορ. 

6.ς. Ὦϊ. 251: Ἰυάρε8β ἀγα ἴο “"ργοηουποα ἴδε ἱπποσεηΐ ἱπποοαηΐ, 
δηὰ (πε συν ραν": ΕΝ. τεηάθγς δα); δηά ἤδγα, τνῖε]} 

{πε ργενδιηρ ἤριγα οὔ Πα ἴᾶνν σουιγίβ, ννα πη ρἢϊ γεπάσγ: που ρ ἢ 

Ινεγα ἴῃ ἔπε τρῃϊ, πεῖπα οννη ππουτἢ ψνοι]Ἱά ργοποῦποα πὲ ἰῃ 

τπ6 ψτοηρ. Βιῖ τε ἱπιρ! δα οαγρα πεῦα 15 50 βΡΈΠΕΟΓΑΙ (ορ. ὃ), 
1παΐ {Ποῖα 15 Ὡ0 ϑυρβίδπεδὶ αἰ δγεποα ἰπῃ πἰ5 ῥαγίίοιαγ σαβα 

(οι. θεὲ. 25) Ὀεαΐννεε ἔπ ἴννο γϑηδογίηρβ, ἐπὶ δε γέρλζ δπὰ 

γέρλέσοιες.--- Πέπθ στοη τπσίλ. . . ᾿᾽δ] τᾷ6 ρδγα]!ε!15πὶ ννου!ά 
6 πιοῦα ἜἽχϑδοῖ, 1 ννὲ τεδά ψΐς »πομές (Ὁ 566 ρἢ]]. η.} ἴῃ δ, οὕ 

(δειεεγ) ἰγεαϊεα “" πιουῃ ᾿ ποῖ ““ αοἀ " 45 {πε 50]. ἴῃ ἢ, γεπάεγ- 
ἱῃρ “1 ἀεξοίαγεβ."---δογήεοξ . . . ογοοζεα] 566 11 ἢ. 
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31} δηλ ρεγίεσϊ ; 1 οδγα ποῖ ἔοσ ΤἌΥΒΟΙΓ; 
Ιτεῆιβα πιν 116. 

35 10 [5 (411) οὔς ; ἐπεγείοσε 1 βᾶγ, 
Τῆα ρεγίϑοϊ απά ἴπ6 νἱοκεά μὰ Ὀγίηροι ἴο δὴ επάϊ 

35 16 πὲ βοουγρα αν βυάδάθηϊυ, 
Ηδ6 πιοοϊκείῃ δἱ {πὸ ἐγίαἱ οὗ ἔπ ἱπποοβηΐ. 

2Ι, 22. Α 5Ξυσοεβϑβίοη οὗ βῃογί οἴδυβεβ γί νίπρ' ἃ νϑῦβα βίγυοϊυγα 
νεῖν ἀϊβεγεηΐ ἔγοπι ἴπ6 πογηιδὶ : {π|5 ἰβ ρεγῃδρβ οτἱρίηδλὶ δηά 

ἰηϊοπεοηαὶ (Βι.), ἴο ρῖνε εβεοϊ ἱπ ἔογπιὶ ἴο πε δπχοϊοηδίὶ οοη- 
ἰεηῖ5 οὗ ἴπΠ6 νν. ΕῸτγ ἃ γεοοηβίγυοίίοη οὗἩ ἔπ ἰεχί, 566 ρἢ]]. ἢ. 
Τῆς νἱπαϊοξίίοη οὗ μ'58 ἰηίερτί 15 411 [παὶ [ο0Ὁ δὴν Ἰοῆρδσ σᾶγεβ 

αδουΐ ; 1 πα ἰβ αυϊ τεδαν ἴο παζαγά ; ἰξ ἰβ 411] οὔβ ἴο ἢΐπὶ 

ψνπεῖδεγ Πα ᾿ἴναβ οὐ ἀ165 : σοῃβθα θην ἢα οδη δηὰ τ} σρϑαῖς, 

δηά ἔγϑοῖυ (ορ. 1.3.2): αοα πιᾶν 5δυ ἴῃ νἱοκεά, 45 Βι1Δδ4 μαά 

αϑϑογίεα (8115.), θυ Ηδ αἷβο 5'δγβ δῃά 50 τγεὐδοῖβ. ἔπε ροοά, 
νι δῖ ο Βα παά ἀεηϊεά (839); δηά 50 ἴῃ τϑδ τυ ὉΥ Η!5 υπάϊ5- 
οτἰ πιϊπδίΐηρ δοϊίΐοῃ Ης ρεγνεγίβ υβδεϊοα, πῃ οἢ αἷβδο ΒιΙ δὰ παά 
ἀεηϊεὰ (85). 

21. 7 αγε ῥο»7δο 2] ρεγῆδρβ πιδγεῖνγ δῃ ΡΎΤΕΙ ταρεϊοη 

ἔγοπι 39 (Βα. Ὧ).---- 7 οαγὸ ποὲ γον πινϑεϊ 7] Ἠδδ. 1 Κπουν (»ἹΝ) ποῖ 
ΠΊΥ 508] (.6. πιγβε] : || ““ πὶ 116 ᾿᾽), ἴη6 νΌ. Ῥεΐηρ' ιι5εΔ, 45 ἠοξ 

ἰη γεαυ δ πον, ἴῃ [Π6 5656 οὗ οαγίπρ, ἰγου δ]! πρ΄ ἀρουξ ἃ {πίπρ': 
οΡ. 6η. 3295, Ὀι. 339.--- γεΐεδό τὲ» {{76] ορ. γ1δ, ἀῃὰ 566 Ρ1}}. ἢ. 
186 γα. 

22. 7ὲ ἐς αἱϊ ο»6] (ἃ οπιῖ5. Ζ ἐΐ ἐς ομιό ριθαϑωγο, ἐ.6. βοοὰ 
ἀπά θεά δἵὲ γεαυΐϊϊεά 41|κὸ (ορ. Οοῖ. οἾ, 50 Πε].ἢ (Ὀὰξ ποὶ 3) δηά 
ΕΒηοΒ. Βυῖ [πὸ ρῇγαβθ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἜἼχρίδηδά τς πιοςὶ τοάδγηβ 

85 δῦονα ἴῃ {π6 π. οὐ ἦ: 33, 
23, 24. Ἐχαπιρίαθβ οὗ Οαοὐ᾽ 5 πιογαὶ ἱπαϊβδγθηος : ψβδη {ΠῸὸ᾿ 

φοομγρε οἵ αοά (ορ. 15. 1οἦ8) 5. δρρίϊδά ἴῃ 16 ἔογηι οὗ βΞοπια 

Ρίαρσιιβ πᾶὶ βυδάξηϊν οαγγίαβ πιθη ΟΗ͂ Ὁγ ἴῃς ἰπουβαπάς, {πε 
ἱπποοθηξ ἀϊ6 45 ννε]] δ8 ἰῃε νοκοά, αηά αοά Ξςἴονβ Ηἰπισεῖῇ 

πιογα ἴδ αυϊειν ἱπάϊαγαεης ἴο {πεὶγ δῖε : Ηδ υποοῖς σέ (ςρ. 

Ῥ. )ὴ {πεῖς δία, οὐ ὥἀδερῥαΐγ (566 ρἢ!. π.). Αραδΐη, τπ6 
δΒονογηπιεηῖ ἰ5 πη {πε Πδηάβ οἔ ροα1655 πιϑη; ἰυάρο5. πανα Ῥδϑῃ 

ὈΠπάεά 50 {πᾶὶ πον ἀο ποῖ 566 {π6 γἱρῃΐϊ, οὐ ρεύῆαρβ, μανίηρ' 

θεθὴ Ὀγῖρεά, {μὲν ἀε! θογαίεῖϊυ ονοσίοοκ τῆ τρῆξ οὗ {86 
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3: Το δδγίῃ 15 σίνεη ἱπίο {πε Παηά οὗ ἴδε νυνἱοϊκεά ς 

Ης οονογείῃ ἴπε ἔδοεβ οὗ ἴ6 Ἰυάρε5 ἱπογθοῖ; 

1 ποῖ, ἔθη, ννδο ἰ5 1 2 

ἱπποοσδηῖ; ἰῃ βυοῖ βοοῖαὶ δηδ ρο τοδὶ οοπάϊοη5 ἴπ 6 ἱπποοεηῖ 

σοπια ἴο 8η οδπά δἱ ἰεαϑί δ5 οἴδῃ 845 {π6 νυ ]οκαά : ἰπάδεά, [π8 

νυ ϊοκοά ἰ5 ὑρρογπιοδὲ. Υεῖ ΨῆΟ 18 γεβροηβίθίε ἔογ [Π|5, ἰδ ποῖ 

αοά (23) τπογοίοτε αοά ἀϊβογιπιίπαῖθβ, ἰδ αἱ 41}, δραΐϊπϑὲ τΠ6 
ἱπποοθηῖ. 

24. 7Τλε εανίλ] οὐ Ῥοβϑίίυ α ζαμα, ἐ.6. ἃ Ῥτονῖίποδὕ Οχ {π8 
ἔογπιασ νίονν, ορ. ἢ 2 ἡμάρες ἐλονεοί, Ῥ8. “θ᾽ ““υάρε:2:α οὗ 

186 δαγίἢ "|| ἴο ““Κίηρβ." [Ι΄ εἰἴδεγ οαβα πε νυγῖϊοσ πᾶν δᾶνα 

δά ἴω νίενν ἴδ ρονογηπιθηΐ δηά δἀπιϊηἰξιγαιίίοη οὗ βοπι ᾿ψοσγίά 

επιρίγα οὗ ννβϊοῖ [πάδῇ ἔογηιθα δἱ ἴδε {ἰπ|6ὲ ἃ ργονίησε : ραρϑῃβ 

τυἱεά, ρίουβ, ἱπηοοεπξὲ [εν5 βυβετγαά.--- Ἰς ρθη] οσ, ρμοϊπεϊηρ' 

αἰ εγαπεν : Ης, ἐ.6. αοά, παῖ ρίνθη [1. (ἴ οπιίίβ ἢ" 5, δπά {6 

νογάς “1 15 (411) οὔς᾽" ἴῃ 35- ρΙΟΌΔΟΪΥ ἴο βοῆδθη ἄονη [Π6 

βίγοηρ᾽ δχργεββίοηβ ἰη 32.“ : ορ. (π᾽5 βυνδετυϊτίοηυ οἵὗἩ ““ρτεδῖ" 
ἔοσ ““ἱπποοθηξ᾽ ἴῃ ᾿Ξ, 

25-35. Ηδνίπρ' οοπιρίεϊεα ἢὶ5 γερῖγ ἴο Βί[ δά τὴ ἃ ἀϊγεοὶ 
οοηϊγααιϊοξίοη οὗ ΒΙ1444᾽5 οοπτοηίίοη, 0}, πιυιϑίπρ' οονν ἴο δἰ πιβεϊ, 

απιοδῃβ [6 Ὀγαν ΤΥ οὗὨ μἰ5 {Π{π (ορ. η33)), δαηὰ 16 ἱπιροβϑι Ὁ ΠΥ 

οὗ δὴν δ᾽ενίιίοπ οὗ μὶ5 ἀϊβῖγεϑϑ ἢ 116 αοά τεϊαϊπβ Η18 ργαβϑηΐ 
διτιάς, ἐπ ἱπιροβϑι ὉΠ γ, ἴοο, οὗὨ δϑιδὈ]Π15ῃϊπρ 58 ἱἸὩποοθῆοα 

80 ἰοηρ᾽ 85 ἀοά ἰ5 Ὀεπί ου Ὀεβπιϊγοπίηρ' (δ) Ὠΐπὶ; Ὀυὲ 1 σοά 
ψνουά οδδηρα Ηἰβ δἰεἰἰυάα δηὰ οδαβδα ἴο ονεγῦδαγ πἷπὶ νἱτἢ 

Ηἱ5 τογγθ]6 πραῖ, ἐπθη 100 σου ]ά δϑί Ὁ Π 5 ἢ [6 ἱπίερτην οὗὨ 
τυβίος Πα ἰ5 οοηϑοίουβ (ν.33), ὙΠΟ ἰαπιοπὲ ονοῦ ἐπα Ὀγανὶγ δὰ 
ποᾶγ δπά οὗ ἢἰ5β 11 ἔΟ]Π]ονν5. ἱπιπιεάϊ ἴα οὐ ἢἰ8 δχργαββίοη οὗ 

τεδαΐπθβ8 ἴο ανε ἄοπε τ ἰἰ ἰπ 515: ορ. οοηνογϑοῖν γ168. αἴτοτ γϑε, 
251. Τῇε βρεεά ν τ νυ μοῦ 815. Ὀγίεξ 116 15 Πυγγγίηρ᾽ ἴο [15 

ξοαῖ, ]οὉ {1υϑίγαῖεβ Ὁ ἴῆγεθ ἤποῖν ναγίεὰ δηά νοῦ βυρρεϑῖνα 
ἔἤφσυγεβ, 5 τῃδἱ οὗἩἨ {Π6 501} ΓῪ ταπησγ (7) πιακίηρ᾽ 411 μαϑῖβ ἴο 
ἀεἴνες δῖ5 πιεββᾶρα (ορ. 2 5. 1855. 3), 3.5. τἢδι οὗ ἴδε ἔγαρι 8 
ογαῖς οὗ γεεάβ (8εε ρῃ]. π.) πὶ βἰκὶπιὶ 580 συ Υ ονογ ἴΠ6 
βυγίαοο οὗ ἴῃς ΝΙ1ε---ηοῖμον ἱπαϊοδίίοη οὗ ἴῃ6 ροεῖ5 δουδίηϊ- 
δῆοα ἢ Ἐργρῖ (ορ. 851 π.), δηὰ 350 (μαι οὗ 4 στ θη 5"σοορίπρ 
ἄονη οα 15 ὕγου. 
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35 Απὰ ΠΥ ἄδγ5β ἅγὸ 5βννῆεγ ἴπδη ἃ ροβῖ: 
ΤΟΥ ἢδα ἀνα, [ΠΟΥ 566 Ὡ0 βοοά. 

36 ΤΟΥ 5δοοῖ δἷοηρ {|| κὸ 5κιξ οἵ γεεά, 

{πε δὴ δαρὶἊς (πδΐ βυνοορείῃ οἡ [Π6 ῥγαευ- 

7 161 5ν, “1 νἹ1}} ἔογρ εἴ πὶν σοπιρίαἰηΐ, 
1] ρυϊ ΟΕ πιγ (544) οουπίδηδπος, δηὰ τ ρ βίθη τρ"}: 

381 ἀτγοδά 41] πὶν Ῥαΐῃβ ; 
[κὸν ἴπδῖ ποὺ 11 ποῖ ΠοΙά πι6 ἰηποοθηξ. 

-- 

25. 454 »ον ἀα»5] ἴῃ απε 15 Ὀζίας οπι τε, ἢ 2 Μ55, 

ΞΡ: ορ. γ5.-- ἴθ . .. 566] οὐ ἀλαυὸ Πεα . . . λαυε 5ςεθη: τ 
ἴαγπβ ἀγα Ῥῇ. : 50 ἴῃ “55. 1 γι Ὁ 77." δὰ πὸ ἤορα οὗ ἀπ 
ξαγίπον βρῆς οὗ ργοβρεγίιν : ἤεγα δῖ5 ργεβεηΐ οδ᾽ πη τε ἢανα 

διοίϊεά ουξξ δὶ ΠΙΕΠΊΟΓΥ οὗἨ ἁ ὠἴπδ ρῥγοβρεγίυ ἰμδδὶί ἣθ δδά 

βεβῃ. ᾿ 
26. 41. ὁαρίθ} 5ιτιουγ ἃ υράέμγα, ἃ ργίϑον"υτέξρ: 568 

Ὑτβίγαπι, ΝΒ τη. .; τ. οὐ ι. 1412 4211, 2 Δὲ., συ. 

ἙΆΟΙΕ: τπουρὴ Ροβῖ ἰη 228 (ορ. Ζθχ. σιν. 79) οἰαἰπι5. ἐμαὶ τς 
ΗεΌ. »οελον, ἰἴκ ἴὴ6 Αγαρὶς μῆρρ, ταῖρι ἱποίυθ δαρεβ 85 

νν6 11 85 νυἱΐυγεβ. ἴῃ δὴγ οἂββ, ἴῃ Ηβδῦγεν, δϑβοοίείοηβ ἢ 

τῆ6 νογὰά μοολθῦ ψαῦα ὑη1κὸ ἴπἢ6 ΕπρΊ 8} δϑβοοίαιίοηβ ἢ 

νυϊαγαβ ; ἔογ που ρ ἴῃς πόρλθγ᾽ς μαρῖς οὗ ἐδοάϊηρ' ου οδγγίοῃ 
νν85 οὗ σουγβα Κπονη, δηᾷ ἰβ βοπιθι 165 γαξεγσγεα ἰο (205; ορ. 
Με. 2438 αἐτοί -- Ῥεβοῖ. Ἶμ4.), [ξ 15 πιοβὲ σοπιπΊΟΩΥ πιοπεϊοηδά 
ἴῃ {πε ΟΤ. ἰπ ποῦδίεγ οοιῃραγίβοῃβ ; 566, 6.»., Εχ. τοῦ, Ὀϊ. 2211, 

15. 4οδἹ, [115 βνηεββ, ἴῃ6 ροϊηϊ οὗ οοπιραγίβοη ἤδγα, 15 ἔγα- 

ἀπ Θ ΠΕ πιεπιϊοηδά : 5ε6 ΗδΌ. 18 (5 τ οα τπῈ ΡΓΘΥ, 85 Πετθ), 
2 5. 133, 7εγ. 418, [,ἃ. 4.5. 

274. Τρ. γ᾽δὴ͵ ---Ορηιῤ[αίη (544) πιιπίηρ,, ἀπὰ {π6 Ἔχργαβϑβίοη 
οὗ ἴξ ἴπ Ψψογάβ (566 ΡἈ1]. πα. οὐ 711): [πΠ6 πος ρῆγαβε 15. πδδυϊν 

εαυϊναϊίεπί ἴο οὔ “1 Ψ}} ἔογρεῖ τὶν τἸπουρη!5.".--ρμ ΟἹ "εν 

οοιερἐοραη 06} {15 συτίουβ Ἔχργεβδβίοη ἢ85 ἃ οἷοβε ρϑγαϑὶ!εὶ ἴῃ 

ι 5. 118 8) (ποῖ (ἀ): ““Πὲῖ (584) οουπίεμαποα ννὰβ ΠῸ πιογα 
ποῦ"; ἰη 6ἀη. 215 δ τῃ6 Ἔχργεββϑίοῃβ ἀγα πιυοῖ 1655 5᾽ πλΏ1]}8γ.--- 
Βρίρλέον τ] τοῦθ: 566 ΡὮ1]. ἡ. 

284. Ορ. γ'δ. Ὁ. ΤΏε ραίηϑβ (5) νν}}} οοπείπας, ἔογ Οοά ἰ8 θδης 
οη ταργάϊηρ ]οὉ 85 ἠοῖ ἱπποοβηΐ, δηά, ἐπεγείογε, ου δῇ οι σ 
Ὠἰπὶ 845 95 ομα γι γ. 
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391 δηλ ἴο Ὀ6 μι! Π ! 
ΝῊ ἴδεη ἀο 1 ἰΙαδουγ 'π νδΐῃ ἢ 

80 161 τνυδϑἢ τυγϑεῖ ἢ βηον, 
Απὰ οἴεδηβε πὶν παπάβ υυἱτἢ γα ; 

51 ΤΒοη που Ψ τ ραθπρε πιὲ ἰπ {πε αἰτοῦ, 
Απά πιῖπε οὐνῃ οἰοῖμαβ 58.411] αὐποῦ πιθ. 

85 Ἐργ (Πε 15) ποῖ ἃ πιᾶῃ, 85 1 δπι, {παῖ 1 5βουϊά δηβινεῦ Ἠΐπι, 
Τῆαῖ νὰ βΒβουϊὰ οοπιε ἰορεῖπογ ἰὴ πάρ ηχεηΐ. 

852 ποτα 15 πὸ υπιρῖτα Ὀείν χε υ5, 

Τραῖ πυρὶ ἴᾶν ᾿ἷ5 πδηά ὑροη υ5 Ὀοῖῃ. 

20. Τί, ν παΐθνεγ πἤάρρεηβ, [οὐ πιυβὲ ἐπάπγε {πὸ βυβεγίηρβ οὗ 

186 συ ιν (53); 1ξ, 45 οἴζεη δ5 δε οἰδαῦβ δἰ πιβεῖέ, ασοά ἐαϑίθηβ ου 
Ἠΐπὶ δίγαϑῃ [πὲ 8156 οἤαγρε οὗἉ ρι}111---}5 ροΐπὶ Ὀεΐηρ' ἐχργαββοά 

Ἐγ {πε ἤρττε οὗ ἃ πηδη οἰδδηϑβίηρ᾽ Πίτηβοῖῇ ἴῃ ἴπ6 πιοδὲ ᾿Ππογουρἢ 

τλδηηδῦ ΡΟβϑ0]6 οηἱγ ἴο 6 ἤυηρ Ῥδοῖκ Ὁ οπα βίγοηρεγ ἱπίο ἃ 

ΒΙΤΏγ, 5ιἰπκίηρ αἰτοῦ (801). τὐπᾶῖ υ56 15 ἴΠπεγα ἰῇ δὴν ἔαγίποῦ 
αἰζεπιρί ἴο οἷδαγ ᾿ἰπι56 1 (290) Ὁ 

30. ἩΡΗΔ σπου] τερατάεὰ ποῖ ὑππδῖαγα!γ, που ρΡ ἢ ογγοπα- 

Οὐδ γ, 85 πιοῦα οἰεδηβίηρ' ἴπδη νναῖθοσ.0 Με. “4“ς σηοῖο (ςρ. 15. 118) 

--ἸῸ3 ἴογ 102.-- 2)»6] δἰ καὶῖ, οδιαίηβά ἔγοπι ἴδε δβϑῆεβ οὗ ρίαπιβ 
δηὰ υδοὰ ἔογ οἰεδηβίηρ {πε ρδύβοπ; Ἵ2 ἰῇ {Π15 5658 οὐΪυ Πεῦα 

δηὰ 15. 1ἦ5(0); ορ. ΠΥ, ]6εγ. 252, Μαὶ. ,5.. Ὑὴὲε ρδγβ11 6} 15π| 

ΒΊΓΟΠΡΙΥ ἔδνουγξ ρίνίπρ᾽ Ἵ2 {πΠ|5 5σεῆηβα ἤεῦε (530ο ὦ δηά πιοβὲ 

τιοάεγηβ ; “5 τοοῖ ἰἴ ἰπ {πε 5βθῆβα οὗ οὐσανεθεθ55, ἃ5 ἴῃ 2259, 2 5. 223). 

21. Τῆς πιοπιεπὲ πα ἢδδ5 διιίβῃθα τυδβηϊηρ, Ῥεΐογε μῈ ἧἣδ5 

ἀγαββεά δραΐη, αοὰ ρίυηρεϑς δίπι ἰῃ πε ΗἸΤΠΥ πιῖγα; θη Πα 

Ι5ϑϑ65 ἔγοπι ἰξ Πῖ5 νϑγν οἰοῖπεβ γεραγά ἢὶπιὶ ἃ5 δὴ δροπιπαϊίοη 

ἴο Ὀ6 Κερί αἱ ἃ ἀϊβίδησαβ (ερ. 3019, Ρ8. 8898), δηὰ 50 γϑἔυβε ἴο 
σονογ ἷπι. ϑοπια (Εν. 4].), βπάϊηρ {π|5 ρον γι! ρεγβοπίβοδ- 

εἴοη ἴοο βίγοηρ᾽ οὐ βίγαηρε, {π]η|ς οὗ ]οὉ 85 μανίηρ' Ῥθεὴ αἀϊρρεά 

ἰπ τῃς ΒΙ1ἢ οἱοιμεά, ἀπά τεπάεγ (ορ. ΕΖίκ. 1655) : τὴν οἷοί εβ 
πιᾶῖκε πὲ ἂπ δδοπηϊπαίίϊου (ἴο οἴμιεῦβ) : οἴπεγβ (5εε ρῇϊ!. ἡ.) 
ἐπχεπά ““ οἰοΥμεβ" ἰηΐο ““ ἔγίεπάβ ᾿ (1Π6η ορ. Ρ5. 889). 

32. Α )υ5ῖ ἀεοϊβίοη 18 ἱπιροβϑδίθῖα ἴο οδίαϊη : ἔογ 7οὉ ἰβ5 

Βιυπιαπη, αοά ἰ5 ποῖ, ἀπά πογείογε 100 σδηποῖ τερὶν ἴο (ςρ. 145) 

(οά᾽Ξ οδαγρε. 

43. Νοτ [5 ἴδεγα δὴν οὔς βυρεγίογ ἴο {πεπὶ ὈοΪΒ ἴο ργοπουποα 
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5. 1,εἴ πίπι ἰαἴκα αὐνᾶὺ ἢ 15 τοά ἔγοπι πι6, 
Απά εἰ ἠοἱ Πὶ5 ἴεγγοσ δϑτι σης π16 : 

86 ΤΏδη Ψοιὰ 1 βρεαδῖς, ἀπά ποὶ ἔδασ Ὠίπ). 
Εογ ποῖ 80 Ὧπὶ 1 νἱτἢ πγϑοϊξ. 

8 ἀεοϊβίοη ἀπά ἀγοι γαῖα Ὀδΐννθθη {π6π:.--- 7 676 ἐς "ο] 50 Δ: 
1Ή ταϊρῃϊ αἴ5ο θὲ γεπάογεά : Ἡοι αὶ ἐδλαΐ ἔλεγε τοῖρὸ απ; ὉὈυὶ 566 

ΡὮΪΠ. η.-- ζρεῤῥέγε) ΓΡΣΝῸ 15 Βεῦθ οπα Ψῇο ρῖνεβ ἃ ἀδοϊξίοη ἴῃ ἃ 
ἀἰδβρυΐα Ὀεΐτννθθη ἴννο ραγίϊ65 : ορ. ἴῃ6 υ86 οὗ {με ν᾽. ἰη αη. 4157 
δηά 15. 2 (Ὑδῃννε: νν}}} ἀγοιγαῖς ἰῃ ἴμ6 αἀἰβρυῖεβ τ ϑὶηρ' ἀπιοην 
ΤΊΔΩΥ πδίοΠ5).--- Ζαν δὲς λαπαᾶ τεῤορ] ἐχεγοῖβα δυϊπογίν δηά 
οοπίγοϊ ονεῦ: ορ. Ρ8. 1395. ' 

441. Βυϊ εξ ἀοά πιεοεῖ [00 οἡ δᾳαυδὶ (οζηβ, ποῖ ἰβίκίηρ' 
δάἀναπίαρε οὗ Ηἰ5 ᾿γγεβίβ! 016 ταὶ Ὡς ἕο Ὀδαὶ ἰπιὶ δηὰ (ογγιν ᾿ῖπὶ 
ἱπίο 5:16 ποθ, ἀπά 1οὉ ν"1}} ἔγεεϊΥ υἱοῦ δϊ5 οοηνϊ σου οὗ ἰδ. ον 
᾿Ἰῃποσθησα, 8πά, σοηβοαμπθηΐίν, οὗ ἴμ6 Ἰηυπίίος οὗ αοὐ 5 ργεβεηῖ 
νἱοεηξ ἰγοαϊπιεηϊ οὗ Πίπι. 

34. 586 13} 311. 
35. Λῖοέ “0. .. τοῦδ πενϑο 77} 1 ἃτὰ ἅἀτᾶτα οὗ ποιϊδμίηρ'᾽ ἴο 

πλᾶῖκα πε δίγαϊ οὗ Ηἰπι, 1 Ηδ δοῖβ ποῖ ἰη πιϊρῃί, Ὀὰὲ ἴῃ εἰρδ: 
«οὐδὰ, ἃ5 τοἱδ 159 2216 27}, 

Χ,, Απά γεῖ, ν»οῖμογ αοά τεσῖονα Ηἰβ τοὰ δηά Ηἰβ ἴδγσγογβ 
(953) οτ ποῖ, βίηος [0Ὁ 15 βίοἰς οὔ 118 (15) ἀπά μᾶ5, ἱπεγείογα, ποιβίηρ 
πιογα ἴο ἔδαγ (ορ. η15" ο51..), 6 11} σρεδῖ οιἱἽ μί5 τποιυρ 5 ἔγθεϊῦ 
(1. 5), ἀπά υηγεβαγνεαϊν ἰηϊογγοραῖα αοά 85 ἴο ἔπ γϑάβοῃ οὗ Ηἰ5 

οοηϊοηπείοη τ ἢ μἰπὶ (δ 65); ἢς ϑκβ αοά ψμεῖμοσ {π6 γεαβοηβ 

1τμδὲ οσουγ ἴο δίηι, δΔη γαῖ 566πὶ 80 ἰπβυβηοίθηξ οἵ ἱγγαεϊονδηῖ, 

86 γθ δ ν ἴῃς τεαβοβ : (1) Πο65 αοά κεῖ ἂν Ὀεηεῆῖ οἵ ρίεδϑυγα 

ου οὗ 111-ἰγεδίηρ δπὰ γεὐεοϊηρ ἃ [π᾿ τπδὲ μ45 οοβὶ Ηΐπὶ πιο 

Ἰαῦθουτ ἴο ργοάιιοε (8) (2) 15 αοά δἴϊεν 411 οἵ 11πιϊβα νἱϑίοη δηά 

Ρογοδρίίοῃ {Ππ|ῶ πιβῆ, 580 δαί Ης ᾿υπάρεβ 1οῦ ψτοηρῖγ, δηά 

οοπίοπάβ τυ Πἰπὶ Ὀεοδιιδα Ηδ γϑαὶν π845 σοποϊυἀεα ἐπαὶ [ο0Ὁ 

ἄεβεγνοβ ἴδε ἰγθαϊπηεπὶ (6) οὐ (3) 15 αοά δῇοσ 411 5ῃογι! νεά 

1|κα θη, 50 1παὶῖ Ηδ ἰ5. ἰῃ ἃ Πυγγυ ἴο βεεῖϊς ουἱ [οδ᾽5 5ἴη Ὀεδέογα 

1 8Βα8. θεθη οοπιπιτεἀ (6) ΟΥ̓ {π656 αυαβείοῃβ (2) ἀπά (32) ἀγὲ 
Ὧο ἔυγίπον οοηδίἀεγοα, ρεγμαρβ Ὀδσοδυβα (8 δηβννοῦβ ἴο {πδπηὶ 

ἃτα ἴοο οὈνίοι: αοἄ οδηποῖ 566 δπιῖ55 δηὰ οδηποῖ αἷε; δυῖ 

186 νατίοιιβ εἰαπιεηῖβ ἴῃ (1) ἀγὰ οἰδδογαίεά ἴῃ 8.33, νἱΖ. {π6 ρϑίῃβ 

" σιν, δα - »-πττ.--- -«---- 
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ΣΧ. 1 Μγ 5Ξου Ἰοδι πεῖ πὶν [1 ; 
1 1 16ξ πῊῪ σοπιρίαἰπξ ἕαίκα [18 σουγϑα ὩρΟη πΊ6; 

1 1] βρβαῖὶς ἰῃ {πε Ὀϊτίεγη 655 οὗ πιν 5ου]. 

31 Ὑ1 βὰν υηΐο αοά, Πο ποΐ οοπάεπη πιο; 

Μαῖκε πιὲ ἴο πονν ννυβογείογβ ἴδοι: οοηϊεηάεδβί υυἱτἢ πιο ὃ 
815 ἴἴ ροοά ἔογ ἔπδςε {παὶ που ορργεββαβῖ, 

Τηδῖ που τεὐεοΐεβι {π6 ψνογίκ οὗ [πἰης μαηάϑ, 
Απηά ἐδδὲ δου 58πεβϑε ὕροῦ πε οουηϑεῖ οὗἩ ἔμ8 νυϊοκεά 

τακθη ὉῪ αοά ἴο ργοάιος [οῦ (8.13), δηά, ἴῃ βρίϊθ οὗ (ΐβ, Ηἰ5 
νἱρίαπε δηά ρεγϑιβίεπε Ποϑι εν ἴο 10 Ὁ (158-17), ἀπά ἴπ6 φυεβξϊοη 

1561; ΨῊΥ 50 βίγδηρε ἃ σοπιἰπαίίοη, νὮΥ ποῖ, αδἱ ἰεαβὶ ἔοσ [88 
ἔενν ἀδγβ ταὶ γεπηδίη ἴο [οῦ, ἰεαᾶνθ ᾿ἰπὶ δοπε (18-:3)}) ὙὍΤῇδ 
ἀγδηβιοηβ οὗ πουρῆϊ δὲ [πὰ Ῥερίπηΐηρ οὗ {πῸ οπαρίοσ ἀγα ἠοῖ 

ἴοο οἰεαγίν πιαγκαά : ἴῃ ραγίίσυϊας, ἴπ 6 ργεοῖβα ροϊηὶ οἵ ὅ 5 γαῖ ποῦ 

πὠἀὠποογίδίη, τ βοίποσ ἱπιογργοίεα 45 ἄρον οἵ οἰπογινῖίβα, δπά 5 
ψουὰ ἔο!]ονν πιογὰ δαϑιν 85 δΔη δ᾽ ογηδίῖνο ὑγεβεηϊαίίζοη οὗ π8 

ο836 ἴο ὅΡ τη 45 {π6 οοποϊυιδίοη ἴο δ. ι. οπιῖῖβ δ; ροβϑβίθὶγ, 
1 νὰ οηνέ δὲ δ! ἴο γϑοονοῦ δὴ δαϑίοῦ οοῃηθοίίζοη, ἰὸ του Ὀ6 

Ῥεῖῖογ ἴο οπιῖὶ 55. δ, 
1. Το δνοϊά ἃ (γίβειοι Βὶ. θυ. οπχῖξ 5 45 ἃ νδγίδιΐοῃ οὐ 73}; 

Ῥυΐξ οὗἩ {π6 ἴῆγαα 1ἴπ65 ἢ" ὁ ἀγα ἴπ6 Ὀαϊίζεσ ρδγαὶ]εῖβ; ἱξ οπιϊβϑίοῃ 

ψνεγε γεαυϊγεά 15 (4 ναγίδιίοη οὗ 9521) οουἱὰ Ὀὲ Ὀεϊίετ βραγαά.-- 
Οονερἠαΐ»1)] πλυβίηρ'; ΟἿ ἡ.---Σοέ. .. ἐαζο ἐΐς σοιεν56} 700 11] 
πο ἰοηρεν Κεαρ Πἰ5 πιυδίηρβ ἴο δἰ πε] (ορ. 711), Ὀυϊ εξ {πο πὶ 

Ἰοοβε: 21}, 85 208 (ἀπε πεῖοαὶ ἴο ".)9, ο λοίά δαοζ), Ἐχ. 235, 

δηὰ ἴπ (Π6 ργονεγδίαὶ Ἔβχργδϑβϑίοῃ 3}}}} Ἢ», δθμ2 τ 07. ἰδέ ἴοοδο, 

6.ς. Ὅτ. 3.258.--- ὕὕβοτι π|6}] ἃ8 30 ἦ 16 τηῖϑῦ Ῥᾳ, 4250) αἱ, : 5ε6 Ζέχ. 

53. 
2. Ὧὸο πο οοπαδηενε 116] νιϊμουΐ ξογπχυϊαῖίηρ [86 σμαγρθ 

(ορ. ἢ), οὐ σ᾽ νίηρ᾽ πιθ ἴπ6 ορρογίππίτν ἴο γεῦυΐ [ἰ. 
3. ἢ» τὶ ροοά γον» ἐλ66] ἐ.6. ἀἀναπίαρεουβ ἴο Τῆδα: 50 ἔχ. 

1415, Νυ. 145, 165. ο".---Τλσέ ἐΐοιε οῤῥγεςςοο (ἃ ἐὰν ἀδικήσω 
(ΞΞ νῦσιδ), 7751 αν ρεΐέν (ςρ. Ῥ5. 516), ἴ5 ποῖ ργείεγδθ!β ἴο 3ῆ.--- 
Τὴθ τοορᾷ οΥ ἐὰν λαπαδ) ἐλδ νοάμοῤ 977 6 ἐοΐ (9) 977 ἐὰν» 
λαπάς, ἀϊβεταπε ἔγοπθ ἴῃ6 ρῆγαβε ὯὨΒ3 ΠΟ, ΟΟΠΙΠΊΟΩΪ 80 

τεηάετγεά (566 ΡἢΪ]]. η.). ΒΥ {18 ρῆταβε, νοι α εοἰαδογαῖαβ πῃ 

ΒῚΙ ἸΟὉ ταΐδγϑβ [0 Βἰπιβοὶῖ: Ὀὺῖ ἰΐ 15 οὗ σουγβα δα δ! ΔΡΡΙΙοΔ 018 

͵ 
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4 Ηκδβῖ (που ἐγε5 οὗ δῇ, 

Οὖ ββεεβὲ δου 45 πιδῃ βθβϑῖῃ Ὁ 

δΆτγε ἴηγ ἄδγβ 45 {πε ἄδυβ οὗ πιδῇ, 

Οἵ ἴῃγ γϑᾶγβ ἃ5 ΠΊΔΠ᾽5 ἀδυ8, 
ὁ Τῃαῖ που 5εεἰκεβὲ δέϊοσ πιῖὶπε ἰηϊαᾳυϊν, 

Απά βεαγομεβί δέϊεγ πὶν δίῃ, 

ἴο ΔΩΥ πιδῃ, τὶ ρῃίεοιβ οὐ ννοκεά, 50 ἐπαὶ τπ6 δηι 658 ἴῃ “ ἰ5 

ταίμεγ ἰάπη6, δηὰ “ 5ϑῃουϊὰ ρεγῆδρβ θὲ οπιϑτεά (Βυ. 41.) δηά πε 

ν. τοάυςεά ἴο ἃ ἀπο". 

4. Τῆς βιρροπιοη, 1 ἴξ οουἹά θὲ εηϊεγίαϊηεά, πιρς ἐχρίδίη- 

1π6 ργεβεηΐ ἔδοῖβ ; θυΐ ἰξ σδηηοῖ, ἔογ, [πουρὴ πε βοπιθεπιεβ 

δοῖ ἴῃ ἀϊδγεραγά οὗ τῆς ἔδοϊ, ἴξ νγὰβ ἃ οοπιπιοηρίδοα τπδὲξ αοά 

νν 3 βρίγι: ἀπά ποὶ ἤδϑῃ (15. 315), δπὰ αἀἱά ποῖ 566 ψ τ Π᾿πιεὰ 

Βυπιδη ν᾽ βίοη (1 5. 16). 
5. Αποῖπεγ βυρροβίτίοη (παὶ πιεγεῖν πϑϑάβ ἴο ὈῈ βἰδίθά ἴο ὃς 

τεὐεοϊεά ; ἔογς οὐ γεδῦβ βανὲα πο επά (5. 1ο233).-- - Μάη. .. 
»ιαρ᾽ 6] ἀϊθεγεηΐ 'ννογάβ ἴῃ 39 (Ἴ22 . . . Φ.)}); οὐ πε οἴπεσ παηά, 
ἤαν»ς 18 τερεοαϊεά, ρεῦδαρβ οὐνηρ ἴο δῃ δοοϊάδπίδὶ γερ᾽δοθπιθπῖ 

ἴῃ ἢ οὗ ὅαγς ἔοτ γεαρε: ορ. ΡΠ]. π. οἡ 854, ΤὨε ροϊηϊ οὗ [π6 

αυεδιίοη 45 θεδη αἰ γοπΕ ν ἰδίκεη : εἰζπεῦ, ἰ5 σοά 5βογινεά, 

4ηά, τπετείογα, {|{π||6ἀ ἰη Ἔχραγίθηοα 1Κὸ θη ὃ ἴῃ (Π15 οδ56 δ '5 

ἃ νατγδίίοη οἵ ἴπ6 [πουρῆϊ οΥ̓ “; οΥ, ἰ5 αοἄ 50 βΞδογιΠνεά {πᾶ 

Ηςε πιυβὲ πιαίκε μαβῖβ ἴο δοΐενε παῖ Ης Π45 βεῖ Ῥεΐογε Ηἰπιὶ 

Ὀείοτε Ηἰβ γεδῖβ οοπὶ ἴο δὴ δᾶ ἴη πεῖϊπεγ οαβδὲ ἀοαβ 

πε αυεδδίίοη Εἰ νῦν παίυγα!γ ἰηΐο ἴπΠ6 οοηΐεχί : 866 δῦονε 
οη 18. 

6. Τλαῆ οτ, 1 νυὶ {π656 ικδίίοηβ, ,0»γ (Π υ.).----έριο ἐρεῖφεετέν 
νον Ὧῃ}ΨρΠρ ςίη] βἷη ποῖ γεῖ οοπηπιεα Ὁγ Τοῦ, Ὀὰὲ ψ μοῦ αοά ὃΥ 

τῆς ἰπῆϊοϊίοη οὗ βθνεγα βυβεγίηρ 18, δζαγ 1πΠ6 πιδηποῦ οὗὨ δῃ 

ἰηαυϊπ᾽ζοτ, βεεκίηρ ἴο σοπιρϑὶ Ϊοῦ ἴο δοκπονϊεάρε, δπὰ ἐμογε Ὁ 

Εἶνε ἃ στουπά ἔογ ἀοα᾽5 οοπἀεπιηδίίϊοη οὗ πἰπι (Π εἴ. Ὀΐϊ. Ὁτγ.); 
οτ, ἱπίᾳυϊίγ δηά 5ἴη βδιιοῦ 85 ἰοῦ δάπιηϊτιεὰ (73}), ἈΠῈ τεξαβίηρ' 
ἴο δάπιοῖῖ ““ ννι͵οἰκεπε55 " (15) βασι δ5 ψψουἹά 05: γ ἴπ6 φευδγέζν 

οἵ ἀοά᾽5 ἰγεδίπιεηϊ οὗ Ηἷπὶ: “πα ἴδοϊ οὗ ρι μα ἀοεβ ποὶ ἄδηγ, 
Ὀυΐϊ Βα σδηπποῖ γεραγὰ ἰξ 85 οὗ ργί πηαγυ ἱπιρογίδποε : 1 αοά ἴ5 

τεραγάβα δ8 ἃ ρεϊϊυ ογίπιῖπαὶ ᾿υάσε, Ηδ ἰ5 ἀερταάβδά ἴο πε 

(σιεγαὶν) μαπιδη, ἀπά ἰξ ἰβ ἑογροίζθη {πὶ Ηε ἰ5 {π6 Ογεδίοσ, δπά 
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Τ ΑἸΠουρ ἢ τπου Κηονναβὶ ἴπδῖ 1 8π| ποῖ τνυἱοϊκεά ; 
Απά {δοόγὰ 15 ποπα {παῖ σδη ἀεἰϊνεγ ουἵ οὗ (πη ῃαηὰ ἢ 

8 ΤΉϊηςα παπάς ἢᾶνο δϑῃϊοπαὰ δηά ἔογπιοά πο, 

ΤΑ εγνναγάβ ἴδοι ἰυγηαβι}, ἀπά ἀσείγογαβί πιὸ! 
9 Ἐαπιεδογ, 1 Ὀεβθεοῖ {πε6, [πἰ ἴποιυι μαϑῖ ἐογπγχεὰ π|6 85 οἷδν ; 

Απά υἱὲ ποὺ Ὀτίηρ᾽ πια ἱπίο ἀμϑὶ ἀρ δίῃ ἢ 

τπδῖ πιδη ἰβ ποῖ ἃ βίγδηρενγ ἴο Ηἰπὶ, 85 ἴΠ6 ογ πιῖη δ] το ἴῃ Ἰπάρς, 

Ῥυϊ ἃ ννογίκ οἵ Ηἰβ οννῃ μαπάβ ἰονϊ πρὶν ργοάμποεά " (Π.). 

γ. Τῶῆε ἔνο [ἴπὲθ δχρύεϑβ ἴψὸῸ νϑῦυ ἀϊβραγαῖε ἰάβθαβ, δηά 
ἔογτπι νεῖν αννκνναγά ράᾶγα 1618; " 8566 πὶ5 πιοβδῖ σοηρτιιουβ ὉἹἱῈῈ 

τε οοηϊοχὲ, ἀπά Βε. Πα. (566 ΡΠ]. π.}, ΌῪ ἃ 5 1σῃϊ επηεηἀδίίοη, 

Ὁτγίηρ ἢ ἰηΐο ρδγδ 16] 15πὶ ῖτἢ 1ἴ, τεηδογίηρ, Απά πδὲ ἴμογὰ ἰ5 

ΠΟ ἰγδηβρτεβδδίοῃ (οῦ, ἰγθϑοῃ 6 Γ) ἴῃ πὶ δβαπά. Ἐπ τ οἢ, Ὁγ δῇ 

Ἔνθ 5]! ρ πίε οπιεπάδιίοη (ΣΕ ἔοσ υύτις ἰπ 5), Ὀτίηρβ " ἱπίο 
ΡΆΓΆ116115πὶ ννἱτἢ Ὁ: ἴῃ 115 ο456 γοηάογ: 

Βδοδυβα Του Κηοννεβῖ ἔπαὶ 1 οᾶπηοῖ δᾶνα πηγϑεϊξ, 

Απά {παῖ ἔπεγα 15 θοῆς {Ππαϊ οδη ἀεἰνογ ουὖἱ οὗ ἔπγ Βαηά. 
8. ΤΙ. Απιρ᾿]!βοφιίοη οὗ 8. ΒΥ ἃ ναιὶεῖν οὗ πιείδρμογβ, οἵ 

οοτηραγίβοῃβ νἱἢ υπιαη παπάϊννογίκ, ἴπΠ6 ροεῖ δπιρἢδβίζαα ἔμπα 

οδγε ἰαν με Ὁγ σοά οη ἔδε ργοάποιίοη οὗ [οῦ. 

8. Τ᾽ αελίομεα] ἴἰκὸ ἃ βουρίοτ.---πμέογεσαγαῖς ἐλοιι ἐπγηιθς] 566 
ΡῬδ1. ἢ. 38 ΕΝ. ὠρείλον τομηα αδοιέ νυἱτἢ ", ρἰ νίηρ' ἴο {π6 ν. δη 

τηγγΓΠηιῖοΑ] βιγαοίαγα.---  δοέγογ 651) 25: 100 ἀοεβ 50: Κηον οὗ 

τῆς ϑαϊδηϊο ἱπβιϊρἰίΐοη ἴο αοά᾽5 δοϊίοῃ. 

9. Ζονγηηδαῖ πιὸ 'ς οἰα»] κε ἃ ροϊΐεσ; ορ. 18. 647 459. ΟΙἷδν 
5 τεραγάβά δ5 ἴῃε δοΐυδὶ πιδίογιαὶ οὔ {πὸ ἢυπιᾶη Ὀοὰγ ἴῃ 

419.335: 50 βοπιὲ νοι γεδὰ ἤεσε ἽΌΠ (ορ. (1) 45 δῃ δοο. οὗ {δε 
πιδίεγαὶ (α-Κι. 117λ}) οὐ ἼΦΠΩ (σρ. 2 ἴῃ Εχ. 488: ἘΠεοἢ), δηὰ 
τεηάδγ: ἔογπιεά πιῈ οἱ 977 οἷἶδγ. Ψαγγίηρ ἴπ6 ἤἥριγε ἴΠς τγίϊοῦ 

τερεδῖβ ες πουρῃὶ οὗ ὃ: 50 τηυοῖ οᾶγα (85: 95) Ἐχρθηαθά ἰπ ναΐπ 

(δ. 90); 8458 ]οῦ Ὀέδη ξαβῃϊοπαά ὃγ {πε ἀϊνίπε βου!ρίογ πιεγεῖυ, 

1ῆγουρὴ ἃ οἤδηρα οὗ νῆϊπι, ἴο 6 ἀεβίγογεα ἢαὰ5 ἢε Ὀδθη 

ἔογπιβά ουίΐ οὗ οἷἶαγ ἰπῖο ἃ 56 ῇι} νε 556] γγθγαῖὶυ ἴο ὃε Ὀτοίκεοι ἃΡ 

Ὁγ τ ἀϊνίπε ροϊίογ, δηὰ γεάυοσεὰ δρδίη ἴο πιεδηϊπρ εββ ραγίοϊοβ 

οἵ ἀυξῖῦ [Ιἐα ἰ5 ἴγυθ, τ 5 Πἴπε οὗ τπουρῆῖ πλρῆϊ δαϑγ αν 

οαττεά ]οὉ ἴο {π6 ἔμιγιπογ ροΐϊηϊ οὗ αυεδιϊοπίηρ ΨΥ πιδῃ ἔπυ5 

τοδὰς βῃουϊά ἀΐε αἱ 411 50 88 ἴο ρεγίϑῃ:. δπείγοῖυ; Ὁυὲ βίποα ἴἴ 

ἀτρρύζος.. 
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10 Ὁἱάβε δου ποῖ ρουζ πιὸ ουὝ ἴ{κ τὰ], 
Απά ουγάϊα πιὸ {1 οἤθαβθ ἢ 

ἘΣ ΤΠοιι ἀϊά5: οἱοῖπα 16 ἢ 5κίη δηά ἤθϑῃ, 

Αηά [κηΐϊξ πιὸ ἰορεῖμον υἱτ Ὀοη65 δηά βἴπονβ. 

15 ΓΕδνουτ δηὰ κἰπάποβϑβ μαϑὲ ἰδου ἄοηθ τἱ ἢ πιο, 
Απά τἢγν ν᾽ 5ἰἰδιίου παῖ ργεβογνθὰ πὶ βρί γί. 

ἄοεϑ Ὡοΐ ἴῃ ΔΩΥ ο856 Ὧ0 80 ἴῃ 8, [{ 15 111-δάνβεά, οὐ ἔπε στουπά 
{μαὲ ἰξ ἄοεβ ποῖ ἄο 50 ἴω 9, ἴο βιϊθογάϊηδίε ὃν ἴο ““ γοθηθοῦ ἢ 

ἴῃ δ: Ἐαπιοηρεῦ τμαΐῖ ἴδοὺ Ὀγίηραβὶ τπϑθ ἰπῖο ἄυϑὲ δρδίῃ 
(Βαγί), ἐ.6. ἴπδὲ 1 δπὶ ἔγδαι! (ορ. Ῥ5. :οϑ᾽ 4) δηά πιογίδὶ : δπά, 
τδδη, υἱτῃ ὈΪ., ἴο ἄτανν ἴ6 πϑοθββαῦυ οοποιιβίοη ἴμδὶ 9 ἢ 
1815 αν, ἀπά ἴῃ [1561 οογτεοῖ, ὃ Ῥεΐννθθη ὃ δηά 19 Ϊποοηρτυουβ 

τπουρπῖ, 15. δὴ ἱηϊογροϊαίίοη.---Θρέηρ. .. ἐπίο ἄμε ἀραΐμ] 
ορΡ., οὗ ἔπε πογηιαὶ ἰοῖ οὗ πηδη, ΡΒ. οοῦ, αη. 3,9, ἀπά 566 ἢ. οἡ τ, 

10, ΣΙ. Τα ροοῖ 858 πο ἱβοιρδὶ οὗ ἴδε 5ἰηβιηεϑβ οὗ ἴπ6 
Βεβῆ: (ὩῈὲ Ὠυπιδὴ ον ἰ8 ἴπ6 ποῖ σνογκπιδηβῃίρ οὗ ἀοά: 

Ῥεδίπά δηά ἱπ ἴα πυπιδη διησξίοηβ οὗ ργοογθαϊίοῃ δηὰ ροβϑίδ- 
. ἕο 1168 ἴῃς δοιίν! οὗ αοά : ἱξ ννγᾶβ δ ψῇῆο ρουγεά Ἐδ6 πλ}}}1κ- 
{{|π φτορεθρ ἰπῖο 8 τγοσῖρ, ἰγαηβἔογηίηρ ἴΕ ἔπογα ἰηΐο 86 5Ξοδ 

οὔδαβθ- Κα βυρβίδπος οὗ ἔμπα υὑπέογηοα δῖδτγο (ορ. παγεὶς ἐν 
αἵματι, ΝΥ 15. γ3), οἱοιἴπρ τοῖα ἢ 5ἰκίη δηά βεβῃ, δηά ἰπεπ 
πη πὸ β65ῃ, ργονίἀϊηρ ἃ ἔγαπιθνοῦκ οὗ ἱπίεγεν πίηρ᾽ (50 

4130 Ῥ5. 1302) Ὀομεβ (ορ. (οἷ. 116) δῃά 5ἴμανβ; δπά 30 πιδάδ 
]οὉ. Ορ. 5. 13915.}0 δηά, ἢ 1655 ἀεία!]εα τεξεγεηος ἴο {πα 

δοϊνιν οἵ αοά, 2 Μ4ο. γϑ" ; οἵ υυἱεπου βυςἢ τεΐδγεηςς, ΚΝ 15. γὅ, 
Οἱ. ἰαΐδγ, ἱρποῦῖεγ ἀδβογρεοηβ οὗ πιδη᾽ 5 (ρῃῃγϑίοδἹ) ογίρίῃ (6... 

“κηονν ψἤοποα ἴδοι οδπιοβῖ : ἔγοπι ἃ ἔξει ἄγορ,᾽" ΠΗ ΠΡΌ, 

Ῥίγᾷο Αδλοίδ, 3.), Ἔοβρβοίδ!νγ υογα ἔπογα ἰ5 ἃ οοηϊγαβὲ θεΐινεθη 

186 παίυγαϊ πιδη---Ῥογῃ οὗ Ὀϊοοά, ἔα νν11} οὗ τῆς βεβἢ δηά {δ 

11 οὗ πιδη (]}. μη 118)---ηά [Π6 5ρίγί16] πιδη. 
ΙΙ. Μίρδι, ρευμδρβ, Ὀεϊίογ Ὀ6 βυδογάϊηδίεα {Κὸ 100 το [6 

ἱπεοσγορδῖννα ἰπ 195. Ὠ᾽άβε Τμου ποΐ ροὺγ πῷ ουῖ. . . ουγαΐα 
τι . .. οἷοῖμε πὲ... Κηϊ πιὸ... . 9 

122, Τῆς 58πι6ὲ οᾶγα δηά ραΐπβ παῖ δὰ θδδεὴ Ἔεχρϑηάεά οὐ 
[ιἷ8. ἔοσπιδιίοη δαά Ῥδδη οοπιϊηιεα ἀρ Γπγουρἢ 116, θεϊοκεηΐην, 

8ἃ5 ἰξ βεοπχοά, ἀοὐ δ Κίῃάπεββ ἴο [οὉ ; Ὀαυϊ (18) ἔτοπι ἢἷ5. γεοθηῖ 

δΔηά ργεβθηΐ Ὄβχρϑγίθδησαβ ἢ6 πλιιϑὲ σοποίάθ Πδΐ 411 (Π15 τνᾶβ θυ 
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18 Απά (γεῖ) ἔπεβα ἐπίπρϑ ἀἰάϑε ἔποιυ δίς ἴῃ {πα μοαᾶγι; 
ΙΚηον {παῖ {Π15 τνα5 ἴῃ τῆ ἱπουρη(8 : 

1416] σἰηποά, ἐπαὶ που νου! 65ὲ πιαγῖς πιο, 

Απὰ νουϊάεϑε ποῖ δοαυϊξ πι6 ἔγοπι τὰν ἰπίαυΐν ; 

ἃ τηδϑβίς ἴο {π6 γϑαὶ τπουρῆιβ οὗ σοά (υπίοϊάεά ἴπ 1.1, τ ἱ 
ψεγ ποῖ ἰπαϊγ Ὀὰΐ πιαϊρημδηῖ.---  ἰαυσων ἀνα Αὐρπάρθ55] οὐ ἴδε 
δπιοπάδιοη, 566 ἢ]. ἢ. ; οἵἉ, βϑίποα διἰϊκα ἴπ γγίῃπιὶ ἀπά βθῆβα 

τ86 ᾿ἰπὰ νου ὈῈ οοπιρίεϊς τυὶίπουῖ ἃ βεοοπά ἴεγηι, νὰ πιὶρδὲ 

τεδά βἰπιρῖν : Κιπάηεϑβ (μπαϑὲ Του ἄοης τἱτ πιὸ). 385. (ΕΝ...) 
2 αμκὰ ἀἰμάροος; δηὰ (5 [45 οἴδη Ῥδθδθη δίκα ἴο γαΐεσ ἴο 
Ῥίγιἢ---ανίηρ᾽ ἐογπιεᾶ τὴν Ὀοάγ ἱπ ἴπε τντοπιῦ, Του ρανεβὲ πιὲ 
118 ἤδη 1 ἰβϑυθά ἔγομ ἰϊ. Ὑαοῖ ὄνθὴ 1 32 15 σογγεοῖ, κ' ἢ δἰῖκα 

ῬτΟΌΔΟΪΥ τεΐεγ ποὶ ἴο Ὀἰγίῃ, θὰ ἴο [π6 ργονίάεπος οὗ αοά ργο- 

τεοϊϊηρ᾽ δηά δησίομίπρ [οὉ πγουρβουῖ Πἰ5 δαγθῦ γεᾶσβ. Ζέ76 
σου Ἱὰ 6, ποῖ {π6 Ῥερίπηΐηρ οὗἁ 116, {π6 Ἰητγοάιοιίοη οὗὨ ἔπε [16 
Ρυΐποίριθ δὲ δίγιμ, θυΐ ἀυγαίίοη οὗ 118, 88, 6.9.» ἰω Ρ8. 2διῦ 3412, 
οὐ [1 ἃ5 βεα! τ οὐ νψεϊαγε ; ορ. Ργ. 433 (Υγ Ἰβάουν"β 'νογάβ ᾶἀγὸ 
116 υπΐο ἴποβα {παὶ πηά τπεπὶ, δά ᾿οαϊΐπρ' ἴο 811 {πεῖν Η65}}, 
Μαὶ. “χ᾽ (οὐδιστη Ὁ" ηΠ), Ῥτ. 213: (Ἴ25) . . « ΝΠ); δπά τῦῖτῃ τῃ6 
σΟυρΙἰηρ οὗ 76 διὰ ἀίπώμεςς (ἼΌΠ), ννγὲ τρῶς σοπιραγα {πα 
Ρδγα εΠ18π| οὗ [1 ἀπά ἕδνουγ ἰπ Ῥγ, 373 (ἼΠ), 856 (ῃγ).---- Τὰν 
τἱὐσίαξίοη) ἐ.6. ΤΥ ργονίάβθβηοα. Ὅῆδ ποιη (ΠῚΡ) ἰπ (8 56η586 
Οὐσσυτβ ΟΠΪΥ Βετγα, Ὀυΐ ἰξ σογγεβροηάβ Ἔχδοίν ἴο ἴδε τιι56ὲ οὗ {6 
νὉ. ἴῃ, δ... ῬΒ5. 86(ὦ0 (ορ. με ἱγοπίοαδί Ὄχραηβίοῃ οὗ (π15 ἴπ 100 

718), 16. 2οῖ9, 
18. Τόσο ἐλέπρε . .. ἐλὲδ] φῬοϊηϊηρ ἔογνναγά ἴο δῃηά οχ- 

ΡΙαἰπεά ἰπ 1.1, 7 Ζμοιο] οἾ3.--- νας ἐπ ἐὰν ἐλοιιρἡδ] ΗδΌ. τοᾶς 
«τοὐὰλ Τάδε: οἷ ἡ. 

14-17. ΤΠ βϑοζθξ ρυγροβεβ οἵ αοά (ν.18), α5. 1οὉ ἱπιαρίηθβ 
{π6αι. 

14. 1 1οὉ οοπιην ἰεα δὴν οὗὨ ἴποβα 5ἷπβ ψ Ὡοἢ πιδη 15 1140 ]68 
ἴο σοπηπιῖξ (ΟΡ. γ5., ν.6 η.), αοά νψου]ά θὲ οη (δε αἷεγὲ ἐπαὲ ἢ 
βδουϊά ποῖ Ἔἐβοβδᾶρε ρυηϊβῃπγχεηΐ ἔον ἴ{ : ἴΠ6γα βου! θ6 το ἰδ ρ’ 

οὗ πίπι ΟΥ̓ ἔνθ ἔογ ἴῃς ἰεδϑὲ 5ίη.---Ἱαγᾷ] ΤῊΘ βαπι νΌ. (Ὁ) 
85 ἴῃ 13 (ῤ» ϑθγυε): ἴον ἴῃ ργθβεηῖ ἤυδησθ, ορ. 1357. 

15. Ἡρίολοα] ΤῊ βἰγοηρεγ ἴδγηὶ δέϊεσ δέρ ἴῃ 16 (ορ. 55), οἵ, 
γαῖμα (ορ. ἢ), }υτγίἀϊοα!γ (ορ. οὖν π.}---αῖῖκε νβοῖδεγ ραν οὐ 
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1616] ννεγὲ νἱοϊκεά, ((παῖ ἴ ννουἹά θ6) ψοἊ απΐο πε; 
Απά [1 ψεγὰ τἰρδίθοιιβ, (μαι 1 5ῃοιιὰ ποῖ ΠῚ τρ πὶ 

ποδά, 

Βείηρ ΠΠΠ6ἀ νυ ἱρηοπιίην, 
Απὰ ἰβαίεὰ ψΠ]} δ] οἰίοη. 

16 Απά [Γ (πιν μεδά) γοβα ὑρ ργουαΐγ, (841) ἕπου τνου]άοϑὲ 
δυπί πλα {{ὸ ἃ ]ἰοα ; 

Απά δραΐῃ βῆονυν {πγ561} πιδγνο]οιβ αρδϊηβὲ πὶ: 

ἱπποοβηΐ οὗ ΔΥ οἤδγρα γοιι ργείδυ δραϊηβί πδ, 1 5ῃουϊά βυβογ. 

--λὴ π᾿ νεΐμο λεααΐ ορ. “ἸΔΈ ἀρ τπ6 ἴδοα," 1τ11δ 2235..-- 
ΦΗΙοα τοῦ] νῈ: ορ. οἶδ ὈΥΟΣ 2 0).----δαξσα τοί] 5668 
ΡΠ. ἡ. ; 3 ργοῦδθὶυ πιεδῃβ ζοοῖξ μῤοη (ἘΝ. ““Ἰοοκίηρ᾽ ἀροη ""). 
156. ἃ ἂτε ἐνο-βίγεββθά [ἴπ68, ἃπά πιὰ ὃ6 ἂῃ δἀαϊιίοη (Ὁ υ.), 
οἵ οογγυρῖ. 

1ό. Βυϊ ἀνεῃ 1ξ, Ὀεΐπρ τἱρμίεουβ, ἢῈ ψογα ἴο ΠῸ τ δὶ5 

μεδά, ργουά ἴῃ πε βεῆβα οὗ ἱπποοθηοα (οϊ. 16), σοά ᾿ψου]ά, 85 
βεγοςῖγ 848 ἃ ἰΐοη (ορ. Ηοβ. κ᾽6 137), Βυηῖ δἰπιὶ ἄοση. Βαΐ 
ποίίμον 15 ἴπ6 σοπηδοϊίου ψἱτι 1δὺ, αἴτος {πὸ ἱπίογνθωίηρ 165 ἃ, 

ποῦ ἴδε ἤριυτγεα οὗ πυπεηρ ἀοννῃ ἃ πιδη δἰ Κίηρ᾽ ῥγοπαϊν ογοοῖ 

Ραγιϊουαγῖν ργορδῦῖε; ἔιγίμογ, 160 15 πιο οἰοβαῖν ρᾶγαῖεὶ ἴο 
116 τἢδῃ ἴο 165 (ῃοΐε : ““ἀρδίῃ || ““τεπεν ᾽), δπὰ ἱξ 80 ἴακβϑη, 
170. 6. ἔχῃ δ ἀξιοῖ ἰηβίεδά οὗὨ ἴδε 1458. ἔννο 11η65 οἵἉ ἃ ἐγίβ:οἢ 5 
πον. Νοῖ ἱπιργοραδίν 1686 15 ουῦ οὗ ρίδοα (566 ρῇ!]. ἢ. οὐ 1). 

Οπιϊειίηρ 165. ὁ γι ἐπεῖγ τα γιμπιοδὶ ρθου!ατίτἰες ἀπά 165, (Π 68 
Ργδβθηοα οὔ ψὨ ἢ 15 {π6 σαυβε οὗ δὴ ἀρράδγϑηῖΐ {γί βεοῖ, δηά γϑδά- 

ἱηρ ΟΠ" ἴῃ 115, τπ6 (ἤγες ἀϊϑιϊοβ οὗ νῃΐοῃ 16:17 ἘΠ σοπῃβίβι 
τοδά 85 ἔοϊονϑβ : 

16 161 τνεγεὰ νἱοϊκεά (ἐμαὶ ἰὲ νου] Ὀ6), ψος ὑπο πιὸ; 
ΑΠΑΙΕῚ νεγα τρΐθουβ, ἴμαὶ 1 βδβουϊά ποῖ [ΠἸ ἂρ τὴν 

Ποδά; 

"80 Αηά (ἐπα) ἴπῆοὰ ψνουάθϑε ἀραὶπ βῇονν ἔμ γβεῖε πιᾶτ- 
γ οι 5 αρἰηδβί π16, 

Ἱ Απάτεηον (᾿γῪ τνϊΐπαϑβαθβ Ὀδίοτα πα; 

(Ταῦ) δου νουϊάεβὶ ἱπογθαβα τὮγ νεχαίίοη δραΐηβε π|6, 
Απά δτίηρ᾽ ἔγεβἢ ποβδίβ Ἰροη πα 

Τῆς Ξἰγυοΐυγα! τεἀυπάδησε οὗὨ 155 γοπιαΐηβ, δπὰ πὰ οἵπες αϊ81- 

οὐεἴ65 ἀγα δἵ θεβὲ οὐἱγ δεν αιεά, [ἢ νὰ γεπάεγ (γοαδίηρ ἢ Φ 



ΣΧ. 16-10.] 7108Β 103 

1 (Ταῦ) (δου νουϊάεδι τόπον [ΠΥ ννϊπεββαβ Ὀείογα πη, 
Απά ἱποίδαβα [ΠΥ νεχαίίοη δρδϊπϑβί πιε, 
ΓΑπά Ὀτγίηρ ἔγεβῃ Βοβίβ] ὕροῦ πι6. 

18 νγπεγείογα, ἔπθη, μαβί ἔποιι Ὀγσουρ;ϊ πιε ἐογι ἢ οι οὗ [Π6 

᾿ ψ ΟΠ ἢ 

Ι ουρῆξ ἴο ανα ρίνθη ἃρ {Π6 σῃοβί, δηά πὸ Ἔεγε οὐρδϊ 

ἴο ἢᾶνα βθδῇ πΊ6. 

19} ουρπῖ ἴο πᾶνε θδδῶ 85 ᾿πουρῇ 1 Παά ποῖ Ῥεεπ; 

Ι οὐυὐρῆῖ ἴο μβανε Ὀδθῶ Ὀογῃς ἔγοπι ἴπῸ ψψοπιῦ ἴο {6 

ξτᾶνε. 

δ) Ὁ): “ΑΩα ΙΕ] ἀο ρῥγουάϊν, Κ ἃ Ἰίοη, που τνουϊάαβϑε μαηξ 
πῖα ἢ; ογ (γεαάϊπρ' ΠΡ 2) Π}), “"Απά δου τνου]άοβι εἶδε ἃρΡ ῥγουάϊυ, 
{|κὲ ἃ ᾿ἴοη, ἴο αηΐ πιὲ"; οἵ, ἕο] ονίηρ (α, “ΕογῚ δηὶ δυιηϊοά 

(ΞΞ »)Ὅν9) {Κα ἃ 1ἴοῃ ἔον 186 βἰαυρῆεες᾽" (ΠῚ ἔοσ ΠΝ). -ζοσα 
“ γον} 566 8.1 ρῃ1. ἡ. 

1όν. Μαγνεῖβ πονν, ποῖ οὐ ογεαϊΐοη (ορ. γηβθθ), 9.5) ἀπά 
Ῥγονίάεηοε (5.13), Ῥυϊ οὗ ἀδβιγυοίίοη (ορ. 18. 2012), ἰογπιεηὶ, δὰ 
Βοβον. 

ΣΧ. ΤᾺ τοϊξιθ5565] 1058 ““ Ξυβετίηρ5 τεραγάβα 88 50 ΠΊΔΗΥ͂ 
Ῥτγοοῖβ οὗ πὶ συ" (Ὁ τ.).-- Κεχαΐίοη] 5 ἡ.---ς, 3) ἰ5. ἰαίκεη ἴο 
πλδδῇ ““τοΐαυϑ δηά ἃ οβὲ ἀγθ ἀρίηδι π|Ὲ,᾽ 2.6. ἔγεβϑῇ ἔογοβϑβ----ἃ 

τα] ατν (ορ. 1614 1913) 5: π1}16---οοηβίδη 455341] π|6, ΠῚ βυιθει- 
ἵἱπρϑ Ὥδνοῦ οϑᾶβα; [{||5 β6ῆβα ἰ5 θεϊϊεγ ὄχργεββεά, τυΐτἢ ἀϊγεοῖ 

τεΐεγεωοα ἴο αοά 45 βϑεουγηρ (18 οοηδβίδηϊς βΌΡΡΪΥ οὗ τὰ- 

Βεγνεβ, [15 ρεγρείυϊίγ οὗ βιιβεγίηρ, Ὀν (6 επιεπάβα ἰοχὶ (5ες 

ῬὮΠΠ. π.). 
181, Ορ. 311, Εος δε οπιίββίοη οὗἉ 18: (Με. Β6.) ἔπαγε 15. πὸ 

ϑυηοίεης ρτουηά: ἃ5 Βυ. ροϊπῖβ ουξδ, ἴπαν σοππαοῖ ψε] ντἢ 

τὴῆδῖ ργοοδάσδβ, απὰ {πὰ ἰγαπβιτοη ἔγοπι ἔπ6πὶ ἴο 39. 15. Ὧ0 πιοσθ 

Δρτυρὲ ἴπδη ἰδ νου Ὀ6 ἔτοηι 17 ἰο 390. ; 51}}} 1655 ργορδθϊβ ἰβ 
ϑρῇ. 5. οπιίβϑίοη οὗ 15.233 ἃς. ἃ ρδγδῖ]εῖ ἴο ν.": {π|5 ψουἹ πιᾶίκα 

186 5ρβεοῖ πὰ ψἱε ν.17-- -η πη] κεν σοποϊ υϑίοη. 
1ρ8. Ορ. 315... -30»η6}] Ορ. 215. 
20-22. Τυγηΐηρ ἔγοπι ἴδ ναΐη γεββεοιίοῃβ οὗἉ 18- ]οὉ, οἡ ἴπ8 

βτουηά οὗ 86 ὈτγανῈ οὗὨ [Π ἀπὰ οὗ Πἷ5 ταρὶά (ορ. 9355) δρργοδοῖ 
ἴο ἴδε ἀδτῖκ γεαϊπὶ οὗ ἀδδίῃ, ἀρρεαὶβ ἰο ἀοά ἴο ἰεᾶνε ἢἰπὶ δίοπα 

παι ἢ ΠΊΔΥ οἤεαῦ ρ ἃ 1{π||6. Ηδ τεϊδίηϑ, ἰη βρὶϊε οὗ μἰ5 ργεδβθηΐ 
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Ὁ Αγὰ ποῖ [πο ἄδγβ ΓοΥ τὰν {1{π| ἔδνν ὃ 
ΠΠοοἵἷκ αἸναυ ἔγοπι πι6, {πὲ 1 πᾶν Ὀτρμίδη ἃρ ἃ {Ππε|ς, 

3: Βοίογο 1 ρὸ στ βδηοα 1 5841] ποῖ γεΐυγη, 
ὕπο {πὸ ἰΔηά οὗ ἀδτκηδθββ δηά ἄβθηβο ἀδγίζῃηβϑϑβ, 

5.Α ἰδηά οὗἉ ρίοοπι, {πὸ Ὁ] Δ ῖκπ 655, 
(Α απ) οὗ ἄδηβε ἀδυΐκηεβϑϑ δηά ἀϊβογάογ, 
Απά νδογο {δε βῃϊηίηρ᾽ 15 45 Ὀἱδοίςῃ 655. 

βυβειίηρβ, νοῦ βθοῖ ἴο Ὀείοκθη οὐ β Βοβε γ, ἃ οεγίδια 
ταπιηδηΐ οὗ 85 ἔογπιοῦ ἵγυιϑὲ ἰπ αοά δηά τγαεϊΐδηοα οὐ Ηΐπ 85 ἃ 
ἔπιθηά, νυ Οἢ Α]]ονν5 Πΐπη ἰο ἀρρεαὶ ἴο αοά ἔος ΡΥ: Ὀυϊ ποτα 

8 80 πλοῦ 86η86 οὗὨἉ ἴῃ δον παῖ ἐπα τα !εῇ ἢ ογανοβ ἰ5 
, πεξ αοα πΊΔΥ οεΔ386 ἴο ἴΔκα ποίῖοε οὗ μἰπι (οϊ. 20. δ). 

20. Ὦ ιἰἴεγα!ν τεπάογοά ἰ5: 4, ποΐ τιν ὅαγνςε 7ετο ὃ Ζοέ λΐμε 
οϑα56, ἰοεζ λέμε σέ (ον, Οτὰ, Οεαςο, ἐλόν, σπα 967) )ονε νὴϑ ἐλαΐ 7 

πῶ» δγέρλέοε τῷ α {{6. ΤΏ βθηβα γαῖπον αὐ ΟΠ ΔΌΪΥ ἱπι- 
Ῥοβεά ὑροῦ {18 ὈΥ ἱπίεγργθίεγβ ἄοεβ ποῖ αἰθεγ βυδϑιδητ αν 
ἔτουι ἰπαὲ πο 15. 76} οχργοβϑβαᾶ ἱπ ἴπ6 δπιοηάδά ἴοχὶ (966 
ΡΏὮΠ. η.).--ϑνρλέον 2] οἿ τ. 

218. Ορ. γ119 1410: 
Ζ2ΙΌ, 22. ϑΠεοῖ, 6 ἰαπά οὗὨἨ ἀατίκπβββϑ, τῆοβϑα νεγὺ (81η)- 

Βῃϊηα ἰ5 ὈΪαοῖς. ὙὍὙΠα ἰοχί 5 ργοῦ δον ποὶ αἱτορεῖμον ἰῃ ογάεγ; 
8686 ΡΏ]]. ἢ. 

ΧΙ. Θορβδγβ ἔγβε βρϑδςῖ.--- ΒῪ ΑΥ οὗὨ δροΐορυ, γεῖ ποὶ 
ῬοΙ τοῖν {κ ΕἸΙΡμ ΔΖ (43), Ὀυῖ, πὸ ΒΠἀΔὰ (83), ὈΙαΠΕἾγ, δὲ οποα 
ἱπιρὶ γίηρ πιἷ8 οοηἀεπιηδίου οὗ ]οὉ, ϑορῃαγ Ὀερὶης (5) νἱἢ ἃ 

5εγίεβ οὗ γῃοίογί αὶ αιεβείοηβ : [5 ἃ πιδη, νοΐ] {κὸ 7οῦ, δηά 

ἃ 5οοβεγ ἴοο, ποῖ ἴο ὃ δηβυνεγεὰ Ηδ {ἤδη (6:13) (ακαβ ὉΡ ἃ 
Ῥοΐηπξ δἰγεδάν δ υδδά το Ὀγ ΕἸΡἢ ΑΖ (59 5:), νὶΖ. {πε ᾿ἰπβογι δ: 1 
οὗ ἀοὐ 5 ννᾶγβ; ]οὉ παά ρΙεδάεά {παᾶὶ αοά, Κπονΐηρ πἰπὶ ἴο Ὀ6 

τὶ ρῃέεδου, ἔγοαῖβ πἰπὶ ἃ8 ἰξ 6 τόσ τυἱοκοά:: ϑοόρῆδν ἈΠΒΕΓΘΒ : 
᾿Υου Βᾶνθ 0 τρί ἴο 5ὺ 115, ἔογ γοιι σδῃποῖ γεδά αοά᾽β πιὶηά; 
γου, πιαῦ ΤΠ ΐηἶς γουγβοῖξ τἰρδίεουβ, θαΐ αοά πᾶν, ἀπά ἱπάδεά, 85 

Ηἰς τγεαδίπιθηῖ οὗ γουῦ βῆοννβ, ἀοα6β, Κπονν ἴδαΐῖ γοιι αν ἄοπε 

στοηρ; ἀοά ͵ἰ8 Ὀεγοπά ατιεδίίοη δηά ἱπιροβϑίθία ἴο ορροβθ. ἴῃ 
18.30 ΘΟΡΠΑΓ ροΐπί5 ἴπε 58π|6 πιογὰὶ ἰπαὲὶ Ὀοιῃ ΒΙ] δά (85 7.39.3) 
δηά ΕἸΙΡΙ42 (5118.) ἢανς ργενίουϑίυ υγρεά : [,ιεὲ ]οῦ ἴυγη το αοά 
δηά ἀἰβροββ655 ἰηϊαυεν ἔχοι 8 11 ἀηά ΠοπΊα : 8411 ν"111 τ πη Ὅ6 

----- 



ΧΙ. 2-4. ΒΟΡΗ͂ΑΒ ΙΟσ 

ΧΙ. 1 ὙΎΒοη δησιναγοά ϑορμαγ ἴδ Νδδηιδίηῖα, δηά βαϊά : 
3 Θῃου]ά ἃ αὐ τὰἀς6 οὗὨ τνογάβ ποῖ Ῥ6 δηβινεγεά ἢ 

Απὰ 5δουϊὰ 4 πιδῃ {111 οὗὨ ἰδ1κ Ὀς ᾿υκεϊῆοα ἢ 

8 Θῃοιά ἐγ Ῥοδϑβεϊηρβ παῖε πιεη Ποῖα {πεὶγ ρεδοα ἢ 
Αηά ββου!άεπε ἴδοι πιοοῖκ, τ ἢ οπα ἴο πιᾶῖτο [Π 66 

Δὐδϑῃθάἢ 

να 11---ρυῖ ἀατγῖς 5 ἴῃς ἔλα οὗ ἴπε ορϑειπαιεϊ Υ υυἱοίκεά (20; ορ. ἴῃ 
ΒιΙ46ά, 811-19. 50), 

2-4. Ἐεΐεογγηρ ῥἱαἰην ἐποιρὴ ἰο ἰοῦ τδγοιρδουΐ, ϑορδαγ 

ἀεβοθηάβ ἴῃ Ἴχργεβϑίοῃ ἔγοηι {πΠῸ6ὶ σιδηδγαΐ ἴο {δε ραγιϊουϊαγ: ἰῃ 

δεηδγαδῖ, βδουϊὰ δὴν πιδη Ὀα δἰϊοννεά ἴο Ἂϑίδ ] !]5ἢ ἢ 5 σα56 τη θγεῖν 

Ῥαοδαυβα ἴδ οοπιπιδπάβ 8η υηϊπτογγυρίεα ἢον οὗ ἰδηρίυδαρε (2) ἢ 

δῃου!ὰ οῦ ἴῃ ραγίϊουϊαγ Ὀ6 δἰἱοννεά ἴο 5ἰΐδποβ βνθῦυ οπβ ὉΥ δἰ5 
βρϑοοῖ, νῃϊοῖ ἰβ αἴ οὔσα Ἔπιρίν (85) ἴῃ βρίϊα οὗ 115 δπιουηὶ δηὰ 
ἱγγοϊρίοιβ (8) ϑπου!ά Βα δὲ 4] οὐνεά ἴο ρῖνε [86 116 ἰο ἀοά 
ὉΥ οἷαἰϊπιίηρ ἴο Ὅς τἰρμίεουβ (6), ψβεη ΗβἊ, ΌγῪ Ηἰβ ργεβϑθηῖ 
τγοαϊτηθηΐϊ οὗ ]οῦ, 15 ἀδοϊατγίηρ [0Ὁ ἴο Ὀ6 ᾿νϊοκεά Ὁ Εοτγ (15 15 
ταπίατηουηΐ ἴο πε ὈΪΑΞΡΒΘτΥ οὗ οπαγρίηρ αοά υἱέ Ὀεΐηρ ἴῃ 
ἴδε ψγοηρ, υηγρ δου (οἵ. Ῥ5. στὔξ Δ. 

2. Α6Δι »εοϊζμαδ 97 τοογ5] ἃ5 ἘΣ τοῖϑ, Οο,. 55,᾿ οἵ, 956 (οἵ, ὦ 

Ὅ45) ΟΓ νιαρν τοογεῖς (ορ. ὃ).----Α νιαη γε οὗ ἐαἰᾺ] ἴϊτ. “ἃ τηδῃ οὗ 
11ρ5"- ἰπϑηπδιίπρ' (ορ. 15. 2913) {πὶ οὐδ᾽ 5 νγογάβ αὔε μοί γθ8!}} 

τ ἐχρτγαββίοη οὗ 88 ἤεαγι" (Ὀτ.). Ορ. 16 ““1πε βοΐδοαβ οὗ πιῪ 
1105, ὦ.6. ὨΟ]ονν Βυπιραῖῃυ. ϑορῆδγ 15 ῬγορΌΪΎ {μἰπκίηρ᾽ 1655 
οὗ πε Ιεηρτῃ οὗ 1ο0᾽5 ἰα8ὲ βρεδθοῦ (Ῥεδῖβ), νμϊοῖ 18. βοδγοοῖν 

Ἰοηροῦ ἴπδῃ 8 ἢἤτβῖ, δηάὰ ποῖ ρυβδεθν ἰοῆρογ ἴμδὴ πᾶὶ οὗ 
ΕἸΐρἤδΖ, ἔμϑη οὗ δ'8 δρραγεηΐ ἱγγεργαβϑι ὉΠ: [6 Βρϑθοῦαβ οὗ 

ΕἸΙΡρῃδΖ δηά Βι]ἀδά ουρμὶ ἴο αᾶνε 5 ἸΙθποθὰ ἢΐπι, Ὀυϊ ΤΠΘΥ Βαανα 

ποῖ. 

3,4. ὕὍπι|κε 3, ἔπεβα νν. ἀγὰ ποῖ πιδυκεά 45 ἰηϊδεγορ ιϊνεβ ὉΥ᾿ 
τα υ56 οὗ δὴ ἱπιεγγοραῖίνα ραγίίοϊα; ἴῃ 38, τῃογείοσγε, ἔμῈῪ δα 

δηιδίριοιϑ; 48ῷ’ ἰπιεπάς δοζζ (ηοῖ οὐἷγ 4, 48 ἰῇ ΕΝ.) ἴο Ῥὲ ἴδκδβη 
Δῇπεπιαιίνοῖγ : ΤΥ Ὀοαδίίηρβ βἰίεδησα.. .. δηά ἴδοι: πηοοϊεϑῖ 

«νον δηὰ δου βαγεβῖ; 566 ΡΗ]]. η.--- Βοασέίηρ:)] ἴος ἴῃ8 ψνογὰ 

(Ὁ 12) 5εε 15. 168 - 7εγ. 4859 (τ [Π6 5απι6 βεῆβα 85 δ6γθ), δπά 
15. 4455, 76ετ. 5οϑδ Τ (πιδαηίπρ᾽ δοαςέθνς, ῥγαΐογε). ὙὍΤΠδ ρυποϊυδίίοη 

οὗ 38 ργεβϑιρροβαβ ἴπ6 τοοῖ 1Ἴ2: ὄδνϑῇ 80 οοπιραγα ἴδ γσοοῖ δὲ Ἴ2 



1οό ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]0Β [Σι. «-6. 

4 ΓΟ οὐ] 4651} (που 58, ““ΜΥ ἀοοίγίπε 15 ρυγο, 

Απάὰ 1 νὰ 5 οἴδδῃ ἴῃ {πἰπα εγα5᾽" Ὁ 
δ Βυῖ οὗ {παῖ ἀοά ψου]ὰ Ξρεδῖ, 

Απά ορεῇ ἢ5 11ρ5 (Ϊπ ἀγριυπιθηῦ) τι ἴπ6α; 
6 Απὰ δαὶ δα νουϊά ἀδοίατε ἴο (πες ἴα βεογεῖβ οἵ τυϊβάοπι, 

Τρδὶ ἴτ 15 Γπιάγνεοι 51 ἰπ τοβουγοθιπαβ8 ! 
Κηον, δεη, ἔπδὲ αοά σδυβεὶῃ ἴο δε ἐογροίϊεπ ὑπο ἔπες ϑοπιενμδὶ οὗ 

τΐης ἰηϊχυϊγ. 

οἵ νηοῦ ἔπε νΌ. οσουτζβ ἰη τ Κ. 1223, Νεῆ. 651, 'ὰ ΝΗ., νῆϊοῦ 

4150 επιρίογβ {πε πουη ΠΙΡῚΒ, ἃ Ζέα» (566 ΔΝ ΡΨ), ἀπά ἴῃ ὅ5'γτ.-- 

Μοοκ] νὶξ. Θοά: ορ. ἐπε υ86 οὗ ἴδε που (}) ἰω 347, ἀπά ορ. δ" 
τδεγὰ ἢ 6 Βοσο. Ὑῆα ράγα]]εῖ πιῖρθς κυρραβὲ ἴμδῖ (ἢ ἱπηρ! οἷς 
οὔ͵εσξ 18 πιθ: 50 Κδπδῃ, “Τὰ πιοαυεγαβ-ῖι ἀδ5 ρεηβ"; Ὀυΐ 

τ 5 15 [685 ργοῦδθϊα. 

4. ΜΝ πεῖμογ τδίκθη ἱηϊεγγορ ιίνεϊν οἵ δ γπιαίνεϊν {Π6 βαγίηρ' 

αἰιγθυϊεά ἴο [οὉ τεΐεγβ ποΐ ἴο ννῇαῖ με ν"}}} ἢγϑὶ βαν ἱξ εξ 15 [ει 

υηδηδνεγεα (ες. Βιυ.), Ὀπὶ 5 ἃ βρεοίπιεη οὗ {πε πιοοίκίῃρ᾽ οἵ 
ὉὈΪΑΒΡΠ ον (8) ἴῃ τνμίο ἢ 65 δἰγεδάν ἱπάυϊρεά: 15 6 ἴο ρΡῸ 
Οὐ βαυΐϊηρ (15 ἱκίηά οὗ {πἰπρῦ Ὑηε ψογάβ αγα ποῖ 8π δχδαοῖ 

υοϊατίοη, Ὀὰϊ δυπιπιατῖζε 1οὉ᾽5 δϑϑβεγίίοηβ οὗ ἢδἰβ ἱπποοδηοα, 

ψ ΠΟ ἀἄο ποῖ ἀρρεᾶγ δἱ δἱὶ ἰῃ δἷβ8 ἢγβί βρεεοῦ (ς. 3), δπὰ Ῥυΐῖ 

Ἰμα γε εν ἴῃ Π5 βεοοπὰ (6|05: 34. 36. 20. ,,20..) δηά ἢἤγϑε Ὀδοοπια 
Ῥτοπηϊπθηΐ δηά Ἔπιρμαῖῖο (ο᾽ "21: 89. δ6 γοβί- 1) ἴῃ τῃς 5ρβϑεοῦ το τ βΐοι 
Θορδαγ πον τερίϊε5.----)ν ἀοοένἐμ6) ἴον πρῦ, ορ. Ὀϊ. 423, Ρυ. 45; 
θυϊ τεδὰ γαίμεγ, Μ2ν οοπυογεαίέομ (1.6. »παπη 6 9 ΐε: ἴ1ἰ. μὲν 
«οαἰζΊηρ). 

5. ]0οὉ παά εχργεϑβοά ἴπεῸ υνἱϑῃ ἴο βρεὰκ νὴ Οοά (93), 
οἷαἰπιίηρ τπαΐ ρίνθ ἔαὶς οοηάϊοηβ 6 οουάὰ τπῈη Θϑίβ 58}: ἢἰ5 

ἱπηοσδηοα: ϑορῆδγ νυ βῆ65 αοά ἴο 5βρϑαῖς ἢ ]οὉ οὐ ἃ ἀϊβεγεης 

5 δ)εοῖ, οοηνϊποεά πὶ αοά οου]ά 51]1εηοὲ 7οὉ---α ροϊπὶ τ οἢ 

100 νου!ὰ πᾶνε τεβά!ν οδάδά (ορ. 9}65:)---Ὀν πιαϊκίηρ, Ηἰπι γεα χα 
1π6 Ἰπβηϊτα γαῆρε οἵ Ηἰ5 τνυϊβάοπιμ (65: ὃ 1-10) : Ποῖ, 88 εἴβανθαγε, 
τῆς ἔγεη 5 οδπηοῖ ἐνεη ρεγοεῖνε [00 ̓5 ροϊηϊ οἴ νίεν.--- Κ 12λ]) 9; ἡ. 

6. Μανυελίοι.5)] ἢ ἀομδίο, ραγαρῃγαβεά ἰπ ΕΝ. ὈΥ ““ πιδηΐ- 
[οΙά"; 566 ΡΒ]. π.---ἰ δοοεγοο 655] τἰῃ6 ᾿ογά γεπάδγεά τομπά 

οοιρρϑο ἴῃ 512: 866 ρὮΪ. ἢ. ου 512, 

ός. Αὐ ἰβοίαιϊεα ϑἰίομοβ, εχοδθάϊηρ' [ῃ6 υδι8] Ἰεηρτἢ, δπά 



ΣΙ. 6-9.] ΒΟΡΗΑΚ 107 

Ἰ σδηβέ ἴπου δηά ουὲ ἐπε ἱπιπιεηβ! οὗ σοῦ ἢ 
Οαπβὶ (δμοιι δἰϊαίη ἴο τπς [᾿πι|15 οὗ τπ6 ΑἸπιρμτν ὃ 

8 (ΤΠΕΥ δγε) προ γ [8801 πεάνθη; τνῆδῖ οδηβί δου ἀοἢ 
Ῥδοροῖῦ ἴπδη ΘΒῃοοῖ ; ψδαῖ οαπϑί δου Κηονν ἢ 

9 Ποηρογ ἰῃ πιδαϑαυγα ἴπδη ἴδ εατίῃ, 
Απά Ὀγοδάδν ἴῆδη ἴῃ 568. 

ΟὐγΟυ ΒΥ ἐχργεββεά. [8 τπηεδπίπηρ, μονανογ, 18 οἶδα: 80 ἔδγ 
ἔτοπι θαίπρ' ρυγα ἴῃ αοαβ 5 βῃϊ, 85 γου οἷαίπι (6), αηά, ἰμεγείογε, 
Ὁ) 51} ἐγεαῖεα Ὁγ Ηἰΐπὶ ἰπ Ὀεΐπρ πιδάε ἴο βυῆεγ, γοῦ; ἅγὲ νυν 
νυ ϊοκεά ἴῃ Ηἰβ εἰρῃῖ, ἀπά γοιιγ βυβεγίηρβ, ρτθαΐ ἃ5 ΠΟῪ πᾶν Ὀ6, 

ἀο ποῖ δαυδὶ {πῸ στεδίηβββ οὗ γοιγ υυἱοκεάῃεββ; αοά ἔογρεῖβ 

(ορ. ἔον ἐξα βαπιὲ ἴάβα Ἴχργεβϑβεά ὃν οἴμεγ ψογάβ, δ. 9. Απ|. 87, 
15. 4355 6.8, Ῥ5. 257), .6. εἰς. γου οἱ {π6 ρβῃδῖν οὗ, ρατγί οὗ 
γουγ συἱοίκκοάπεββ. ὍΠ ἀϊγεοὶ ἀδηΐαὶ οὗ ὁ πᾶν Ὀ6 πεοδεββαγυ (ΕΠ 6 
νίονν ἴδκδη ὃν Ὦτγ. ἴῃ ἴΠ6 Ρῃ]]. η.}, Ἐπουρ ἢ ἰξ 15 οαγίουβ ἴῃ [815 
ο856 παῖ {Πἰ5 ἀΐγεοϊ ἀδηΐαὶ ἰ5 ἐχργεββεά ὃν ἃ βἰηρῖε βίίομοβ ἴῃ 
ἴδε πιάάϊε οὗ ἴπ6 Πα! -ἀἄοζθη ἀϊξιϊοῖς ἀενοῖεά ἴο πὸ ἱπάϊτγεοϊ 
τερυάδίαίίοη οὗὨ ἴἴ : πον οδῇ γοιι οἷαὶπὶ βιιο Κπονϊεάρε οὗ αοά, 

ὙΠῸ 15 Ἰηῆηϊα ἴῃ νν]βάοπι, δπὰ ἔα πλ]γ τυ τ πιαη 5. ἰπί αι (11), 
85 ἴο αϑβϑετί ἔπαὶ Ηδ {πῖπῖκβ γοῦ ͵υδὲ, (πουρῃ Ηδ ἐγααῖβ γου 85 
πἀηὐυϑι ἴὔπη|6585 ΒΙ. υ. αζ οογγεοΐ ἴῃ γαὐεοϊίπρ δ 85 ἃ ρίοβϑβ, 

1π6 νογάβ ἀγὸ ργορδῦϊυ ἃ πιυι]!]αϊεά ἀπο τ Ιοἢ τᾶν ποῖ πανα 

Βοπα Ὀεγοπά οοπέγααϊοιηρ [0Ὁ᾽5 ψογάβ βοπιαννμβαῖ 85 ἔο]]ονν : 

ΤΠοη ἴπου νου άεδι ἵκηον (πδὶ αἀοά ἀοείδ τἰρμΕἶγ, (παὶ θεσδιβα 

οὗ [Πΐπε ἱπίαυϊίγ Ηδ ομαϑιϊβειῃ (Π66. 
7. 1νιπιδησῖξν} ἰῃ6 τνογὰ (ἼΡΠ) ““ πηθ8ῃ5 " ΡὈΓΟΡΕΣΙ͂Υ φογεσίλέρρ᾽ 

ἐο δὲ σεαγολεα σμξ οἵ θαῤίογεα!: ἴῃ 4815 ἴὰ 15 τεπάεγεά [ἰὰ ΕΝ..] 
“ἐγ Ο65565": δηά [ἴ ἀεηοίε5 ογε ἴῃς δηςγο γηρὲ οὗ ἴπε αϊνῖπε 
παῖυγο. “ΤΏ τεπάοσγιηρ “ΌΥ 5εδγοπίηρ ̓  15 ργαπηπιδίοα 

ἱπιροβϑίῖδῖς " (Ὁ τγ.), δηά, πιογεονεγ, πιίβϑεβ ἴπε ροὶπὶ οὔ {6 
αυεποη, ννηϊοῦ 5 ποῖ ψβεῖμογ, ΌΥ 4 ραγίίουϊαν »ερίλοαῖ, αοά᾽ 5 

ἡδῖαγα σδη ὈῈ γεδα ΌΥ πιδη, δι ψ μεῖπες 115 ναϑίπαββ ἰ5 ὉΥ ΔΠΥ͂ 

ποῖ μοα ἱπίο! Πρ Ὁ]6 ἴο δἰπι. ὙΠ ψνογάβ επιρῃαϑίζεά Ὁγ {πεὶγ 

Ῥοβίεἴοπ ἱπ τς Ηδθῦγενν ἀγα ἐγηρηστισέέν απὰ δένιξές (ΓὉ3Π : ορ. 
2630 288). 

8, 9. ΤΙ 11π||18 οὗἩἨ 18ς ΑἸπιρ μιν ἀγα Ὀεγοπά πεᾶνεη δηά 

5860] ; Ηθ ἱκηοννβ δνεγυ πηρ 'ἰῃ πεάνεη δηά δαγίῃ ; πιδῃ σδηποῖ 



1οϑ8ϑ ΤΗῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [ΣΙ. 9-11. 

10 716 Π6 ρ455 [ῃγουρῇ, δηά ἱπιργίβοῃ, 

Απά οΔ1] δὴ 4556 ΠΊΌΪΥ (ἔογ ᾿υάρπιεηῖ), πο δα ἕσγη δῖπιὶ 
Ῥδοῖς ἢ 

1. Ἐὸν ἀ6 κποννδῖ Ἔπιρίυ πιδῃ : 

Ηδ ρεγοείνειῃ παυρμεῖπθββ, αἷβο, ψβοιξ σοηϑιογίηρ ἴξ. 

Ἔβοᾶρβ ἢἰβ δύ (ορ. Ρβ. 1398); δυξ ψμαῖ ναϑὲ ἰγαοῖβ οὗ ἴπ8 

ἀϊνίπα ἱκηοννεάρε ἀγα υυἱτπάγαννῃ ἔγοση 105 Κα  Οοπιραγοά 

ψ ἢ τα υηκηοννη δηὰ ππηαιίαἰπαδίθ, πἷ5 πον εάρε δηά εβογίβ 

τὲ ποίμίηρ : δον, ἴπδη, ἄοεβ ἢ οἷαίπι (6) (πᾶὶ με ἰ5 ρβίεουβ 

ἰῃ σοὐβ Ἰυάρτηθηι ἢ ϑοπιενθοσα ἰῃ ἴπ656 γαρίοῃβ ὑποχρίογεά 
Ὁγν 1ο», ἔπε ἠυάρπηεης τπαὶ 10Ὁ 5. υητρμζεουβ πη πᾶνε Ῥθθη 

Ραββεά, ϑρέ. οπιῖῖβ {πεβὲ νν., 85 δ]5ο Τ; ορ. Ὀυ. 
10. υ. τεραγάβ [Π15 45 ἃ πιὶβρίδοεὰ ἀἰβεῖοῆ οὗ 70 ᾽5 βρθϑοῖ ; 

Βε. (5εε ΡὮ1]. Ὡ.} 85 8η ἱπιεγροϊαίίἼοη. [1 {π6 ν. 18 ογίρί δὶ, 
ϑορδμαγ ἴαϊκεβ ἃρ 1οδ᾽5 νογάβ (912) δπὰ ἴυσγης {π6πὶ Ὀδοῖς ὑρο 

δίπι; οογίδίηϊυ, ἃ5 γοι 58, Ὡ0 οὔδ σδῃ βίδυ 6οά, ἱΐ Ηε 5εῖἶζε οὕ 

ΟΔΪ] ἴο Ἰυάρπιεπέ, ὉΥ βαγίπρ 6 ἰβ ποῖ βρη ΠΥ: Ὀυϊ {Π|5, ποῖ 

Ῥεοδυδα αοά δοῖβ νἱπουΐ τεραγὰ ἴο τ βϑίμαῦ τπθη ἀγα τἱρῆϊ οὐ 
νυγοηρ, δυῖ Ὀδαοδυβα (1) Ηδ Κπονβ 6 5ἰηβ οὗ πιδῆ, πονανοῦ 
Ια πηϑη 1Π|κ6 γουγβοὶ  τᾶῪ 6 ἴο ἴδ. [Ιἢ 1ῃ15 σδβδα 'νγὲ βδβουϊά 
Ρεγδδρβ γϑδά ϑσέσθ ἴον 2αες ἑλγομρὰ (566 ΡὮ1]. ἢ.}, δηά4 ροβϑβι ΙῪ 

ΑΜ (ΟΡ) ἔοτς φαΐ αηπὶ' ἀϑοονιδὶν (ΚἸομίατ); οἰμαγινῖβα, ἕοσ (π6 
μά ϊοῖα! ἀ5ϑεπιοῖν, ορ. ΕζΖίκ. 1640 2,46: Ῥγ. 514, 

Ι1. αοὰ δοῖβ, απρῃϊπάεγεά (10) δηά ὑπογγιηρῖν, θθοδυβα, ἀπῖκα 
τε Ψῆο, ἄνθη 1 {ΠῸ ὺ ρῖνθα {π6 οἰοβαβί δείεηίίοη ἴο δα πιαϊζογ, 

δῖα οἴδηῃ ἀδοοῖνεα δϑοιΐξ Ὀοῖῃ οἴποῖβ δηὰ (πεπιβοῖνοϑ, Ηδ 

Κκπονν8 411 δουῖΐῖ πιδῃ δῃά ἐμεῖς βίηβ, ἰπϑίδηϊδπδουβῖγ δπὰ ψ τ Ὦ- 

ουξ εἴοτί. Τῆς δουρὶ ψουἹά ὃκ 5[πι}1γ ἴῃ 4423, 1 τῆς τοχὲ 
ἴπεγὰ γα οογγθοῖ..--- δέν γη162] 580 ΡΒ. 264 (|| “" ἀϊββεπιθ!ογβ ᾽). 
- ἡ δλοιεέ σογριοίδγίμρ {ἢ θα. αν ἐξ λ6 σοπδίάονς, ἐ.6. Οοἁ ρἶνεβ 
Βεβά ἴο ἰϊ; 4]. τολέοὺλ ἐδεν σορδίαδρ, οὐ ομο σορδίηονς, πο, ἴ.6. 

αοά ρΡεγοεῖνεβ ψῇηδῖ πίδη ἄοδβ ποί---α [πουρῆϊ δοίυ δ! ργεβοηξ 

ἴῃ τπ6 ραϑϑαᾶρα, δυξ ποῖ πδέιγα!γ Ἔχργαββοά Ὀγ 38, ἤοσ χυϊΐα 

585 Δοϊογὶν Ὁγ [Π6 δπιθηάἀδίίοη ργοροβαά (566 ρῃ]]. ω.). ]δοοῦ 

(ΖΑ ΤΊ, τ912, 283): δεΐρρ' ἀὐπισοῖ ερῥογοσίυϑα (ὨΔΔΓΝ, Ἡ ΠροΙ Αἱ 

ἴογ ΗΠ Βροϊεῖ οὗ 444}; Ῥυΐ 8 ἰπουρῆς αἷσο 18 ὠοΐ γϑαυϊγεά 
Βοῖθ. 



ΧΙ. 19-16.] ΒΟΡΗΑΚ 109 

Ἰ Απά 50 ἃ Βοίϊουνν πιδη ρείζειἢ υηδεγοίαπάϊηρ, 
Αηά ἃ ν»ἱῇά 455᾽5 οοἱ( ἰβ Ὀογῃ (6 δἰ η) ἃ πηϑδῇ. 

12 16 ζάοι; ἀϊγεςῖ τϊπα Βεαγὶ δ ρῆϊ, 
Δηά 5ἰγεϊοῦ ουὔἕ [πίη μαηάς (οτναγάς ἢϊΠ|--- 

16 16 παυρδιίηθββ ὃ6 ἰη {πῖης παηά, ρυὲ ἴξ ἔδγ αἰνδν, 

Απά [εἰ ποῖ πητὶρ δου βη655 ἀννε]} ἴῃ τ γ τεηι--- 
16 Θυγεῖγ (ποη δου νἱ ΠῚ ἂρ ΤΠ ἔδοα νἱπουΐ βροῖ; 

Απά ἴδου ψἴ θὲ ἐβίδ ἰ5μθά δηὰ τ ἠοῖ ἔεασ : 
16 Ἐὸγ ἴδοι υὐἱἱὲ ἔογρεῖ (ἘΠ γ} πιίβευυ ; 

Του νἹξ τοπιθπιρεῦ 1 85 νναίοτβ ἰμαΐ ἀγὸ ραϑ8εά ΑΤΑΥ: 

12. “Α8 ἃ τεβϑυῖ οὗ 1πΠ6 Ἰυάρπιοηῖβ οὗ τς ΑἸπιρμῖν (10), 

οοποεῖξ δηὰ 'ρπογαποα ἄγε γοπιονεά, δηά ἃ ψ 11], ἀεἤδπὶ παΐυσγα 

(Κα 7008) 15 βοϊεηβά" (Ὁτγ.). Τβῖβ νίενν οὗ ἐπε ν. πιδαῖκεβ ἴξ 
ἃ ἰγαπϑι το ἴο ἔπε ἐπουρδὶ οΥἉ 15.290, θυ πο βοῇ ἐγδηβίξϊοη 8 

οδίδίηδβά, ἱξ {πε ν. 15 ἰδίκθῃ, 85 ἴῃ ἰἴβεῖ  ἰὰ αὐϊξθ τν6 1} πυὶρθς Όα, 

ἴο πιϑβῃ: ἰΐ 15. 85 ἱπῃροβϑὶθ]θ ἴο ριεῖ 5βθη86 ἰηΐο δη επιρίγο-Ββοιάεά 

ΤΆΔΠ 85 ἴο ἴΔπι6 ἴ6 υπίαπιεδῦϊα (395) ν 11 455. 8566 ἔοσ (πΐ5, 
ῬὮΏΪ. ἢ. ; δηά ἔογ ἃ οοἰϊεοϊίΐοη δηά οτἰεἰοίβπι οὗ πιδῦν οἴμεοτ 
ἱηϊογργοϊδαίίοηβ οὗ {86 ν., 566 ὉὨΐ. 

123-20. ΒΥ 5ι:πιτἰπρ' το αοά᾽ 5 ἰυδρτηεηίβ (190-12) Δηά τυγηΐηρ᾽ 
[ο Ηἰἴπι, ]οὉ πῖδᾶὺ γεῖ γεΐϊυγη ἴο ργοβρογίυ ἀπά Πποποιιγ. 

13. 7Τλομ] ἴμε ργοῦ. 15 δι ρηδεο: ὄνεῶ που, τ 411 ἐπ Ὺ 
τυϊοκοάηεβϑ, 1 τποὰ 1 ἀραπάου ἰξ (15), πιαγεϑὲ 6 τεϑβιοσεά--- 
ἩἸρ6] ἴπε βαπάβ ορεηθά (Ὡ 89: ορ. ἔχ. οἶϑ' 83, ΕΖζυ. οὔ, 5. 
4451 88:00) 616 1413}, ἀπά ϑἰγεϊοδεά οιἽ (ΚΣ: 85 τ Κ. 825. 4 
αἱ. : ορ. ποῦ, 8. 88:0) ἰῃ ργαγδγ: 566 217 η., 15. τδῃ, Βοίῃ 

δεγα (866 ͵33) δηά ἴῃ Ι5αἰδῃ [Π6 οοηΐοχῖ βυρρεβίβ ἴπαὶ (πε ἰάεα 
Οὗ ἱπποοθῆου πιᾶὺ δᾶνα Ὀεθη δϑϑοοίαϊοά ἢ [π6 ουδῖοπι οὗ 
βιγοιοβίηρ οαξ ἴπε οδεηθα Ππδηὰ ἰπ ὑσαγογ. Βιι βυιοῖ δϑβοοίδ- 
τἴοη ννγᾶβ8 ϑοδγοςῖνγ οοπϑβῖδηϊ, ἴοσ ψὮ ἢ9 ἴΠ6 ἴογη Ἢ ἰηΐετ- 
σἤδηραβ: σρ. 6.9. Ρ5. 1420 285. 

14. Ἡαρα Ἵν": οἵ. ὨᾺ ἴῃ 13.---", Ορ. 2235 (ΕἸ1ΡΠ42). 
15α. Ορ. τοῖδν͵- λοι φρο σομπιπηοη δηά, ἰξ οτγρπαὶ, 

ῬοΓΠαΡρ5 σοιγθοι Υ ἰαίκεη 85 δης πεῖς 8] ἴοὸ τοἱδΡ. 5: οδ᾽5 ἕδοα 
ΜΠ Ὧο Ἰοηρεν θέαν {Π6 πιατίκβ οὗ ἃ ρυ Π σοηδβοίΐθηοθ. 

16. Ἡραίονς ἐδλαέ αγὸ ῥαςεσα “τοα}] ἴπε ψβοῖς ᾿ἴπε 85 ἃ 
, ῬΆΓΑΙοἱ ἴο δ σᾶ ΟὨΪΥ τπϑδῃ: οὐ ἰξ γοῦ γεπιθηῦαγ γουγ πλί ΘΟ 



[το ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 0Β [ΣῚ. 16-10. 

Ἱ Αηὰ ΓΙΕΥΪ [1 1] τίβε υρ πιογα (Ὀτ ρ 1γ) ἴμδπ ἴῃ ποοηάδγ ; 
ὙΒουρῆ [τ Ὀς ἀατίκ, 1 1} θεσοπια 85 ἔπε πιογηϊηρ. 

18 Απά δου τῖϊε Ὀ6 βεουγα, Ὀδσδυβε ἔπαγε 15 Πορα; 

Απά δου 11 βεαγοῦ (αγοιπά), δηὰ τὲ ἰδἴτε (ἢ γοβϑὶ ἴῃ 
βαίεϊγ; 

9. Απάίτδου Μἱϊ 1ε ἄονα, τυ ποης ἴο πιαῖκε ἴπες δέγαϊα. 

Απά πιδην 11 πιαῖκε βυς απο ἴπ6α ; 

Ὁ Βαυῖτδπε εγε8 οὗ [δε ψ]οϊκεα νν}]] αὶ! ; 

αἱ 411, 1 1} ΟὨΥ Ὅς ἃ πιεπιοῦυ οὗ βοπιοίπίηρ᾽ {πὶ 8 ραβϑὲ οἵ 

[8 νϑηϊβῃεά; ἴον νδίογβ 85 ρεγϊουβ δπὰ ἀδηρεγουϑ, σρ. 12᾽6 

221} 279, 15. 43}; ἔογ ἴπε νῦ. (2) ἰπ τ1π6 βθῆβε γεαυίγεά, ορ. 6'δ 
(οὗ νναῖεγ δ5 βδγθ, Ὀυξ πιοῦθ σοπηπΊΟΠΪΥ οὗὨ [ἰπ|6, 6... 5. 905). 
Τα νΌ. υβεὰ οὗἩὨ νναῖεγϑ 450 πιεδῃβ 20 ουδγήοιο, (ο Ποοά (15. 85, 
Νδῃ. 18); Ὀὰϊ ἰξ 15 ΒΟΒΓΟΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἀ5ϑυπ)6 ἃ οἶδ οἡ ἴδ6 

ἴνο πιοδηΐηρβ--- τινδῖεγϑ οὔοα ἴῃ ραγίίουβ ἤοοά, Ὀὰμΐ πονν νδηϊβπεά, 

δηὰ 111-ΔἀνίΞεά ἴο τοῦ {π6 11π6 οὗἁὨ ἰξ8 σοΐουιν ὈΥ τεϑδάϊπρ' (}" Ὁ»), σας 
ἐανς ἐλαξ αγὸ ῥας:οαἷ στοαν (ἘἘ τ ἢ). 

:7. Αποίπεν β τ κίπρ᾽ ἀπε Πεβῖβ το δὶ [οὉ Ππδά Ξαἱὰ (τ οἷ): 
10᾽5 ἕωΐιγα πεβεά ποῖ ὃ ἃ ἀδὺ οἵ ἀδγίκπεββ ψἤοβα νΘΓΥ ποοη ἴ5 
εἰρδε, τα πᾶν, 1 πὸ "1118, Ὀ6 ἃ ἀδΥ Ὀγίρμῖεγ (ἤδη δον ογάϊπαγΥ 
ἄδν δὲ ποοῦ, Ψῇοβα νϑγὺ πἰρῆϊ ἰβ Ὀγρς 85 πιογηΐηρ (ςρ. 
15. 58:0). 

18. ϑεοδγοπίηρ γουπά, Ὀεΐογα βοίπρ᾽ ἴο τεβὲ ἴογ {πὸ ηἱρῆξ, 
βηάϊηρ ποϊπίηρ Δπ|ῖ585, ἴοῦ ν}}} 11Ἰ6ὰ ἀοννη τ ἃ βθῆβα οὗ 

βϑουγίεγ. --- ϑεαγολ (αγομρα)} (86 νΌ. (ἼΒΠ Ξξ ,ἀρ.) υϑεά ἱπ 325. 

ἘΒτΙοἢ βυρρεδβι5 ζάσω σλαίέ δδ ῥγοἐεοέεα (ΠΒΠῚ, ἔγοτι ἼΒΠ Ξξ ἀεὶ., 
τΠς 56ηβ8εὲ 2γυζεοξ Ὀεϊηρ' [πΠαἰ οὗ {πὸ Αταδῖο, Ὀυαϊ ποὶ οἰβενογε ἴῃ 
τῆς ΟΤ. οἵ π6 Ηδεῦτγονν νΌὉ.). Οη {πὲ ποῖ δἱϊορεῖπογ οογίδϊῃ 
τοχῖ, 566 ρῇῃ!]]. ἢ. 

1ρ4. Κδουτβ ἴῃ 15. 172,. Ζερῇ. 415; ορ. δ'8ο 15. 1459.-- δὲ 
ἀοτο") ἴτε νΌ. (7) Ἰηνοῖνεβ, 85 ἰπ της γεἔδγεησαϑ ᾿ιϑὲ ρίνβ, δῃ 
ἱπιρ! οἷς οοπιραγίβοη τυ ἱἢ δηϊπια]5 (ορ. αη. 495). 

Ιοῦ. 1. “Απά πλῶην Ψ1}} πιακε βυνεεῖ τῇγ ἴδοβ." Εογ 
γαῖ σιοϑοΐ λό ὕαοο, ορ. Ῥτ. τ95, Ῥ5. 4512 (45 μεγα οὗ πιβῃ), δῃηά, 
4.5., Ἐχ. 42}, Μαὶ. 19, 7εγ. 2619, Νοῖβ (6 ρδγδ]ε! 5πὶ οἵ 
“ἐν ἔδλος᾽ ὙΠ ὁ 1Π6 ἐγα685 οὗ [πε πο κεά " ἴῃ 325, 160Ὁ ἔυγῃ5 
ἴο αοά, ἰηϑἰοδὰ οὗ Ὀεΐηρ᾽ ρίνεη ἴῃ οο 5ῃουϊάει, 85 ροοῦ πιθῇ 



ΙΧ. 19. ΧΙΙ] ΒΟΡΗ͂ΑΕΒ 11Ἱ 

Απά {πεῖν τεδιρε 15 ρεγβῃδα ἔγοπι {Π 6 πὶ, 
Απά {πεῖν Πορς ἰ5 {π6 Ὀγεδιῃίηρ' ουΐ οὗ ἔπ 5ου] 

τευ δεῖν ἀγὰ (ορ. Ῥτ. 197), ἀπά ἀνοϊάεα 45 δ 15 ποῦν (ορ. 19}2.19), 
Ὧς 11 Ὀεοοπὶς ἀραΐῃ ἃ ρτεαῖ δπὰ ψνεδίνΥ ρεγβοπαρα ῃοβα 

ἕανουτ ἰξ 15 ψοτῖ 8116 ἴο 5εεΐ (ορ. Ῥγ. 195). 
208. Βυὶϊ []οὉ ταπιαΐῃβ νυ ϊοκεά, ἢθ 111 Ιοοῖκ ἰη ναΐῃ ἔοσγ δὴν 

ἀεϊϊνεταπος ἔγοπι ἢ᾽8 ργαβοηΐ πιίβαγδ]8 ροβίτοη. [ἴῃ οοηίγαϑε 

νυ τηα6 ἀϊτοσίη655 οὗ ἴα ἢγϑε {πὸ οὗὨ [Πς αἰ Ξτοῖ, {π6 δ᾽ ογηδενα 

[λῖα ἰπδὲ αἰναὶἐβ 70 Ὁ 15 βίαια ᾿πάϊγεοιυ : ορ. 8Ξ3Ὁ δἴϊον 851: 33 
--νες. .. τοι! χαΐῆ τη8, Ὧι. 2853, 1,8. 411, ἨὈ8Ὲ. 69", 

2ΟΌ, 6. Α58 ἔδοτε 15 πὸ ἕορε οὗἉ ἀεἰνεγαηοε ἔον ἔμ τ ϊοῖκεά (205), 
50 ἴπεγα 18 Ὡ0 ΨΑΥ ΟΥὗὨ ἐβοᾶρε; οοῃβθαυθηῖν {πεὶγ ΟὨΪΥ ἤορς ἰ5 

ἀεδίῃ, οσ, ρογῆδρϑ (3Ξες ἢ]. ἢ. οὐ 4189), ἀεβραῖγ. 
ΧΙΙ].- ΧΙΝ. 7005 γερῖν ἴο ϑορμαγβ ἄγβί βρεεςῇ.--- ΤῊ ΐς, 

1 δἰ5 ργενίουιβ βρεεοῦῆεβ (8ες οἡ οο. δῇ. δπά 9 .), 8 οὐἱυ ἴω 
Ῥαγὶ (125-139) αὐ άτεββεά ἴο πὸ ἔγίεπάβ: ἐδ γεβϑὲ (133-1433) 15 
δάἀάτεββοά ἴο ασοά. Τῆς οοπηεοίίοη πῃ βανεγαὶ ρίδοεβ ἰ5 αἱ συ 

ἴο ἀεϊοοῖ, ἀπά βοπιδ νεῦβεβ δἱ ἰεαϑὲ (1.2. δ 9 16 ποῖ αἷβο ἴ' 10. 11. 
866 η1 ουϊΐ οὗ ρἷδοε δηά πο ραγί οὗ πε βρεεοῦ. ΟἿἔ]] (Ζωνγ ΑΕ 

εἶεν ἸΚοριῤοείίοη ὅ(ὁς Βωοὰς Ηοῦς, Ὁ. 14..) ροθβ 80 ἴδ 85 ἴο 
οπῇξ 124-122, ϑυῖ. 124-1ὁ}, θυ {πᾶὶ 12.528. τ 118 ἀδβογίριίοη 
Οὔτ δοιϊνιν οὗ σοά 85 »εζρδξ "οὐ ρμίδα ὃν τιογαὶ σομοίδγαζίονς 

νν85 ἱπϊογροϊαίςα 45 ὑγοοῦ ἴπαὶϊ ]οὉ οου]ά βρεαῖκ οὗ αοά᾿ 5 τοξρείορνε 

Ἔνϑη Ῥείϊοσ ἴἢδη ϑορῆαγ, ἰβ ἱπιργοῦαθῖε. ]οὉ Ὀερὶπ5 ὈΥῪ βαγοβδϑίϊ- 

οΔΠ]ν 84] οὐνίηρ ἐμαὶ τπς ἔθη 5 γε ἜἘχοθρι πδν τνῖβε (1 22)---ηὰ 
γαῖ ἐπεὶγ βρεθοθεβ πᾶνε σοηΐϊδίποά ποῖπίηρ' Ὀυϊ δὲ τνᾶ5 ἔϑ ΠῚ] γ 
ἴο Πἰπη56 ῖ (δ), αηὰ ὄνεη ἴο δεαϑίβ (1- 1). ὙΚμδὶ ἰβ βαϊά Ἄνεὴῆ οὔ 
186 δυι μουν οὗ ἴδε ἀρεά πιυβὲ Ὀὲ γεοεϊνεά τ ῖτἢ ἀἰποτπιϊπαιίοη 

(15). 700 πονν δἰπιβεῖ ἀδβοδπίβ οὐ ἴμε πιϊὶρ μἴν (που ρΡὮ 4150, Β8 

βυρρεβῖβ, οδργίοϊου 5) δοινγ οὗ οὐ (18. 35), ἔου ἢ Κποννβ αυτε 
88 ταυοῦ δρουΐ [15 45 ἀο 5 τνῖβε ἔγίεπάβ (1315); Ὀυΐϊ 411 [Π15 15 
ἰγγείθνδηϊς ἴο [Π6 οδβα ἢ 85 ἴο ἀῦριβ ουἵ ἢ Οοά (8) : ἰεῖ {π6 
ἔγιθη 5, τῃ6η, Κεὲρ 3ϊ]εῆσθ, δπά ηοΐ οοπίπια ἴο 5σῇον ὈΥ {πεῖγ 

ἱπιεγργοϊδιίίοη οὗ σοά᾽β δοιίν᾽ 168 ραγι δι ἐγ οἡ Οοα᾽ 5 Ὀ6μ δ]: ἰδὲ 

ἴπδπὶ Ῥεναγο ἰοδὲ Ης ρυπίβῃ {Πεπὶ ἕοσ δυο οοπάυοι (63). Ι,εἰ 
τπεπὶ Κααρ βίδηπος ἢ 116 Ἰοὺ βίδίεβ ἢπἷβ οδδε δραϊπβῖ αοά: ἴογ 

βἰδιϊηρ ἴἃ ἀοά πᾶν 5΄'αν Ηἰπὶ: Ὀὰχὲ δα ν"}} τακα τῆς τίϑίκ : ἔογ Β8 



112 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ 708 [Σε’ὶ. 5-8. 

ΧΙ. 1 Τδεη 7οὉ δηβννεγοά δηά Ξαἱά, 
3 Νὸ ἀουδὲ Ρυΐ γε ἀἴὸ [πον ἐπδὶ Κηουΐ, 

Απά ὙΠ γου τυϊβάοπι νυν] ἀϊα. 

8. Βιυῖ 1 πᾶνε υπάδεγείδηαϊηρ ἃ5 ννεἴ1} 45 γοι; 
Ι δὰ οὶ ἱπέεσίογ ίο γοῦ : 

Υεα, τνῖο ἱκποννεῖς ποῖ βυοῖ Γπηρ5 85 ἔπ 656 Ὁ 

ἰ5 οεγίαϊηῃ οὗ ἢΐβ ἱπποσθῆςθ, δηά ἢΐ5 τοδαϊ 685 ἴο ἕδος αοά Ξποιυϊά 

Ὁ6 8 ρἰεάρε οἵ νἱοΐοτγ ([5-3. Απά πον [οὉ ἴυτηβ ἴο δἀάγεββ ἀοά 
ἀϊγεοεῖν : [δὲ Ηἰπὶ ποῖ ονογννμοῖπιὶ ἴον τ ἴογγον (20. 33); θὰ 
1εῖ Ηἰπὶ βίδῖα πε ᾿ηϊχυῖ 65 (28), 1 ἔπαγε ἀγα δυο, ποῖ πνουἹά 

͵υ5ν Ηἰ5 ργεβεπὶ υβ6 οὗ Ηἰ5 πιὶρῃϊ ἴῃ ρυγβυΐηρ᾽ 50 Πεῖρίεββ ἃ 

ογθδίιγα 85 [οῦ (3433). Ετοπὶ ἢὶ5 οὐγῃ οδϑα [οὉ ρα5865 ἴο ἔπιδὲ 

οὔὗἩ πιδηκίηα ἴῃ ρεπογαι : 15 ΔΩΥ πιδη---ἶγαι!, 5ῃογ  νοά ἀπά, 

ὉΠ11|κὸ ἴγοθβ, τυϊπουΐ πορα οὗ γονίνίηρ ἤδη οὔσας ουἱ ἄονη ἴῃ 

ἄεδι"---τνογἢ 411 [6 ΠΟΘΕΠ ΠΥ σῆοσνη ὉῪ αοά (141-33) ΙΓ οηἱν 
(οὐ 5 δηρδγ πιὶρῆϊ ρᾶ55 δηά ρῖνα ΨΑΥ Ἔνθ δἴϊογ ἀδαίῃ ἴο ἔγίθπα! υ 
ἱπέδγοουγβε τυ 1 οὔ, πονν ἢ ΠΩΡῚΥ νουἹά [00 ἀνναῖξ ἐπ 15 ομδηρεῖ 

([5-.:. Βυῖ {πεζὰ 5 ἢο Βορα ἔος οἰἴδμεγ [οῦ ογ πιδῇ : Οοά ρεγϑίβἕβ 

ἴῃ Ὀεΐπρ᾽ Βοβί!ε ἀπά ἀννο]]πρ οα [0 ᾽5 5ἰη8 (165); δπά Ης Ὀγίηρβ 
τιθῇ ὁπ 8πά 81] ἴο ἀβαῖῃ ἴπ μοι πον ςάρεα νδηϊβῆθβ, δη ἃ ΟὨΪΥ 
Ραΐῃ γεπιδίηβ (117-33. ; 

2ἴ, ἴῃ 3 οῦ ἱγοηίοα! γ σοημοδάθβ ἐμαὶ ἴπῸ ἴῆγος ἔγίθη 5 ἀγα 
τῆ οὨΪῪ 1νίηρ᾽, ἀηά νν}}} ργονβ ἴο βανα Ὀδβεῃ {8 ἰδβϑὲ βυγνίνίηρ, 
δπιδοάϊπιεπὶ οὗ νἰβάοπι ; ἴῃ 5, ἀγορρίηρ᾽ ἔπ ἴγοην, 8 οἰαίπιβ {παῖ 

411 τῃ6 τυϊϑάοπι υἱίογεά ννὰβ Ῥγθνίουβὶν δηά ἱπάβρεπάδπεν ἰῃ δἰ5 
Ῥοββοβϑβϑίοῃ, δηά ἱπάεεά ἰπ [ηΔὲ οὗἩ δνϑῦυ πιδη; {πεῖς νουά-δ6 
τυΐβα βρθϑοῖεβ πᾶνα οοηϑίϑιῖδά οὗὨ ννε]]-νόγῃ οοπιπιοηρίδοαβ. 

2. 7Τλεν ἐλαΐ ἔποτο] ορ. 342: Ἐ 26οΡῖε; 566 Ρῃ]]}. ἡ. 
3. σκογείαπα ηρ} ορ. τ113: γοῦ τνεγα 50 ρβΌοα 85 ἴο βυρρεβὲ 

τῆαὶῖ Ἔνθ 1 πρῃὶ ρϑ ππάεγϑιδηάϊηρ ; ἰυάρεα ΌΥ (ς 5βἴαπάεςγαά 

οἵ γους ““νῖϑε " βρεεῦῆεβ, 1 λσῦ ἰξ αἰγεδάν .---Ὦ -ΞΞὶ 14Ὁ..---- 'ο 

ζποτοοέλ ποῖ] 11τ, τοίδλ τολονι (αγΕ) πο; τούέᾳ (Π}8) 1Π|π6 τοῦδ (Ὡν) : 
566 ἢ. ἴπογα δηὰ Ζ6χ. 86α, ἴορ. 

4-6. Τῇε ἱπίεγργεϊδίίοη οὗ ἔπεϑε νν. 8 αἰβῆοιε, ραγεῖγ, ἴὲ 
15. Ργοραδίθ, οὔ δοοουηΐ οὗἉ ἰδχίιιδὶ οογγυρίίοη, ραγεν Ὀδοδυβα 
16 ἃγα πιίβρίδοεσδ. Ὁ]. πιαῖκεβ 8ἃ8 βοοά δὴ οὔογί 85 ΔΩΥ͂ οὔθ 

ἴο εϑἰδὈ 5 ἃ οοηπεοίίοη : [οὉ ““ οοπιρίαἰη5 οὗ π6 πιδῆπογ ἴῃ 



Χτι. 4-6.] 108 113 

41 δι ἴο ὃς (45 οὔ ἐδπδὶ ἰ8) ἃ ἰδυρδιίηρ.ϑἱοοῖκ ἰο Βί5 ποϊ ρθουν, 
(Α πιδη) (δαὶ οδἹἹεά ὑροη Οοά, δηά δε δηβιννεγεά δίπι 
ΤΒε 7υβὲ, {πε ρεγέεοϊ πιδη, 18 ἃ ἰδυρδίηρ.βϑἰοοῖς ἷ 

5 Τῃ {μὲ δουρὶ οὗὨ δἷπι {πδὲ ἰβ δὲ εδϑε ἰδεγε ἰβ οοηίειωρὲ ἔος ανἷ8- 
ἑοεΐυηα ; 

(1 18) τεδάυ ἔογ ἰβετι ψῃοϑο ἔοοι βἰἱρρεῖδ. 

νυδϊοῖ, οὐ πὸ ρτουπά οὗ βυοῦ τυ ϊβάοπι, (ΠΟῪ ἔγοδὶ Ὠΐπι, ἃ Ρΐουβ 
τιδη, ἢο οδη Ὀοδϑὲ οὗ ἢἰ5 ἱπιτιναγά τγοϊδίίοη ἴο ἀοά---Πουρ ἢ ἴο 
Ὀ6 8υγ ἰξ 8 πΚὸ ἴπ6 τνογ, νυν ίομ 8845 ΟὨΪΥ οοηίεπιρὶ ἕο [6 

πηΐοτίπηδῖθ, 8116 [πΠ6 ργοβρεγοιιβ ροα 655 γεπιδίῃ ππίουσπεοά,» 
“Ηϊ5 πεῖρβρουγ᾽ (45) 18. οἡ (Πϊ8 νίενν δῇ οὈϊΐαια γοΐεγθηοα ἴο 
ϑορδδγ οὐ ἴπὸ ἴῃγεα ἔγθπάβ; Ὀυῖ Θορῆαγ ἀπά ἴπα οἴποσ ἐγίεπάβ, 
τηῃουρἢ ἴποῪ πανὸ οχργοβϑϑοά ἘΠ6ὶγ σοποθσῃ αἱ δὲ ἀρρεδῖβ ἴο 

τπαπὶ τῆς ἱπιρίεςν οὗ 1005 ργεϑϑηΐ πιδηπαοῦ οὗ βρεεοῆ, δπὰ που ρ ἢ 

πον ἢᾶνε βυρρεβίεά {πᾶΐ ἢ18 βυβεγιηρβ ἄγ ὅσα ἴὸ [ιἰ8β 58, 

δᾶνδ ποῖ ζαιιρλφα (αν ἰῃ 11}32, 85 ΓΘῪ βυρρεβ[5) αἱ Ηΐπὶ οὐ ἢἰ8 

οἰ πη ἰεβ, οσ 18 ἰξ δ τορ ῖμοῦ βα ἰϑέδοίζογυ ἴο δδὺ παὶ ἐπουρἢ 

ΠΟΥ πᾶν ποῖ δοίιδι!ν ἄοθθ 80, 7οῦ πιᾶὺ ἔδοϊ δαί {ΠΟῪ 
δᾶνα. 

4. 4. Ἰαωρλίμρ-εἰοοῦ] οὔθ δὲ ννβοβα μοί ρίεββῃββθβ οσ πιἷβ- 
ζοτίυαπαδβ τη ἰδυρῇ 85 δὴ Ἴχργοβϑϑίοῃ οὐ ἴδοὶγ (πιδι! ρηδη) 
ἀεϊρμε: ορ. πα 86 οὗἩ ἴδ6 πουῃβ ἴῃ 76γ. 2ο, [,4. 415 (ρπῦ), 
ἨΔ. 110 (ργ9Ὸ), διὰ {π6 νΌ. ἴῃ 420], ΡΒ. 525, [,8. 1τ7.---ἢ, ὙΠε 
1π8 18 ΟΟΠΙΠΊΟΩΪΥ ἰακθ 85 ἀεβογίριινε οὗ ἔπε βρεαίκδγ (70 Ὁ) 
ψοπὶ αοά δηϑνεγεά ἐπ 26 ῥαεέ (ορ. 205. δ); [πΠ6 ρΡατγῖ. (ΠΡ) 
οουἹὰ οἵ οοιιγβα γοίδγ ἴο {86 ραϑβῖ, ὈῬαΐ ἰξ ἰβ νϑῦν χυδβείοπδθίβ 

Ἡβοῖδον {Π6 [πα 8 ἃ πδῖυγαὶ ἀδβογίριίοη οὗ Ηἰπιβεῖ Ὁγ ]0Ὁ δὲ ἃ 
πις τῆϑη, Ἰπουρὴ Π6 511} “8115, μ6 ἀρρεδᾶγβ ἰὸ γϑοεῖνα ῃ0 

δηβινοσ. [ΟΥ̓ ἰγεδίβ ἴΠ6 116 85 ἱγοῃίοδ! ἢν ἀεβογίριεῖννα οὗ [Π6 
πείρβθουτ (ἐ.6. Θορματῦ); ἴῃ πνοἢ οα86 τὸ βῃουϊά γοηάθγ ὃ" ἴῃ 
ἙπρΊ 5 : Τὸ οπϑ {παῖ σ4115 προ αοά δηά Ηδ δηβιννοῦβ δἷπι, Α 
Ἰδυρπίηρ-βἴοοῖϊς ἴο ἴῃ ͵ια5ὲ, ἴῃ ρεγέδοϊ τηδῃ. 

5. Τα ν. 15 συγίουϑ! ν ρῆγαβεά, οὗ υπυβυδὶ τ ΕΠ ΠλῖοΑ] ἔογηι, 
δηὰ {πε ἰοχὶ σδηηοῖ δε ἱπΊρ] 1 ο1Π )} ἔγιιδέςα : 566 ΡἢἩ]]. η.---Οὐηζενεβέ 

ον νιξοίογέμ»] 38 πιᾶν αἶβο δε ἰγαπβί διε ὦ οορίορεῤἑέδίο ἑογολ; 
Ὁυ τΠ 15 γε 45 ποϊπίηρ' βα ἰϑέδοϊογυ, ν βθῖμοσ ἴα θη 85 οοπεηυΐηρ᾽ 

(Ὁ) “ἃ ΙἸαυρπίηρ-βἴοοῖϊκ, ἃ οοπξειαρε ας τογοῖ,᾽ οὐ 8458 βδυδ]. οὗ " 
(Κἰπρ). 

δ 



114 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108Β [Σ᾿ 6-8. 

5 Τῆς ἰεη(8 οἱ τοῦ εΓ5 ργοϑρεγ, 
Απὰ {δον ἴπαιὶ ργονοῖςε αοὐ ἀγὰ βεουγα ; 
(Ενςεη) δε (δαὶ Ὀείπρ οί (15) αοά ἰπ Π'5 βαπά 

ἼΒυϊ δϑὶς ον ἴῃς Ὀεδϑίβ, δηά {πεν νυν} ἰεδο ἢ {πες ; 
Απά {πε ἔοννβ οὗ ἴδε ἢεδνε, δηὰ ἴΠπῸῪ νυν} (61} (ἢ δα : 

8 Οὐγῖεδε ογα νην {πϊηρ5 οΓ] ἰῃς εαγίῃ, δηὰ {πον ννἢ}} ἰδοῦ ἔδδε : 
Απὰά {δε ἤδβ)εβ οὗ ἴῃε βεα ν"}}} ἀεοίαγε υηΐο {πδς. 

6. Κοδδεον5] 111. τοαείεγς, ἀευαεέαέον-.---, ς,. ΤῊ εχί βεϊηρ' 

ταχὲ 18 σοπΙΠΊΟΗΪΥ ἴα κδη ἴο πιθδη : ἴΠο56 ἅγα βϑεοιιγα ΨῆΟ ργονοῖκα 
αοά ὃγ {πεῖν νυϊοκεά οοηάυοίῖ ἢ, ἀηά 5 “»ὯΟ 80 δπιίγο!υ ἀϊδγεραγά 
(οά 45 ἴο γεοορηϊζΖε οἠἷν ἔπεῖγ οὐνὴ πιρῆϊ ἃς {πεῖ ροά: ορ. 
ἨΔ. 111 “115 15 πιρῃϊ Ὀεοοπιεῖῃ ἢἰ5 ργοά." 511 τῇῆςα ἔογπι 

οὗ ἴδε ν. (4 ἐγίβεϊο), τπ6 οἤδηρε ἔγοπι {88 Ρ]. ἰπ ἢ ἴο ἴδε βἰηρ. 
ἴῃ ὃ δηά {π6 οσυγίουβ Ρῃγαβίηρ οὗ ὃ τΤορεῖπεν ἄγον ἀουδὲ οἡ τἢς 
οογγθοΐῃθ88 οὗ {πε ἰοχί. 

ἡ-1ο. 80 ἔδλι ἔγτοπι ἴδε νυϊϑάοπι οὐ νῃϊοῃ ἴπα ἔγίοπαάβς ῥτῖάς 
τπεπιβεῖναβ θεΐηρ' ἐπεὶγ Ἔχοϊυβῖνα ροββεβϑβίοῃ (3), ποΐ οἠ]ν 1οὉ (5), 
Ῥυΐ 1Π6 νεῦῪ Ὀεδϑίβ βῆαγε ἰξ, 110, ΤΗΐβ, 1 τπ6 ραββαρε ἰβ ἴῃ 
115 ρῃι ρίδοα, πιυδὲ 6 ἴπῸ οοπηδοίίοη οὗ ἐπουρβε; ὃς τ ἰ8 

ΒΊΓΔΗΡΕΙΥ βἰδῖθα ; ἔογ [οὐ᾽β οῆδγρε ἰβ ποῖ {πδὲ 16 ἔγίθηάς Ἰδοῖς 

ἴδε ραγιϊοιϊαγ Κπονϊεάρε ἴῃ αυδδίίοη, ἀπά ποοα ἐο ὅσ ἐσιρλξ, 
τυ διο 15 τῆς Ροΐπὲ δπιρῃδϑιζαά ἰη ἴξ, δαὶ (πδὲ ἔπ Ὺ πᾶνε πὸ πόδα 
ἰο ἐθαοῖ ἰπὶηρ8 850 υπίνογβα!ν ἱποόννη, ὅ5, παπποῦ 845 ἔπαγε 
8.6 οἴπεγ βυβρίοίουβ ἔδβαϊζυγθβ ἰῇ ἴ88 ραββαρε ἰξ τῆΔῪ δ π|ῖ5- 

Ρἰδοεά; {πε δά άγεβϑβ ἴο ἃ βίηρίε ρεβοῃ ἰβ νεγῪ ὑπυβυδὶ ἰη οδ᾽ 5 

ΒΡΘΘοἕ 65 (265 η.), Ὀυϊ ψουϊά θ6 δ οποα δχρ᾽ αἰ πϑά 1 τς ραββαρε 
οὐἱρίηα!ν βῖοοά ἰῃ ἃ βρβεοῦ οὗ οὔβ οὗ ἴῃς ἔγίπάβ (ορ. 15 ἢ 885); 
γεῖ 9, δἱ ἰεαϑδῖ, στ 15 86 οὗὨἨ {πὸ παπιὲ Ὑδῆνθῃ (Ξε [πέγοά.), 
15. ποῦ ῬγΟΌΘΌΪΥ δ᾽ ορ εἴ ποῦ ἔογείρ ἴο {π6 ῬΟΟΚ --- 4.3] [π6 νΌ., 

σοπίγαγυ ἴο {Π6 ργανδι] πρὶ υ56 ἴῃ [0008 ΒρΡΘΘΟΠ 65, 8 βίηρ., δηά, 

{πε ἰοχὲ δηά οοπηθβοίίοη ἀγα ογί πὶ (Ὀπ 5ες ἀρονε), δά ἀγεβϑθὰ 

δοοογάϊηρ!ν ἴο ϑορπαγ Ἔχοϊυβίνεϊυ ; ὨΪ. δπάδανοισβ ἴο δοοουπὲ 

ἔον τπῖ5 ὉΥ βιρρεβίίηρ ἰπαὲ Θορῆδν 85 ἀδβεγνθά ῃΐβ βρβοὶδὶ 
αἰϊοηξίοη ὉΥ δὶ5 νγογάβ “" Βοῖϊονν πιδη ἴῃ 1113, 

8, 7Τλε ογατοίίρηρ᾽ ἐδλέηρε ο7 ἐλε εαγίλ)] Ἰὴ πυὐρῆς Ὀ6 τοπάογεὰ 
εἰτπεν δα ἐλοι ἐο ἔλα θαγέλ, οὐ ἐλ ῥίανἔς (πνῦ, ἃ5 ἴῃ 305) οὐ (Ὁ 88 
ἴῃ δ᾿: 566 ΡΒ]. π.) γἦ6 δαγέδ ; Ὀχ ἴῃς ἴοχὶ ποϑάβ δπιοπάϊηρ' 85, 
οὐ βυβδϑίδης ιν 85, ἀρονα ; 566 ρῇἢ!]. ἢ. 
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9 ΠΟ ἱκπονεῖ οοὶ ὉΥ 41] ἐεβ6, 
Τῆαι {πὸ μΒαπὰ οὗ Υδῆνε Βα πγουρῆς (8 ἢ 

Ἡ ΤΩ νοβε δδηά ἰ5 ἐς 8οὺ] οἵ ὄνεῖυ {ἱνίηρ ἰδίην, 
Απάὰ δε Ὀτεδίβ οἵ 4}} θεβ88 οἵ πιδη. ᾿ 

94. Δν αἱϊ ἐλ656] ἐ.6. ὉΥ πιεδηβ οἵ (3, 85 αη. 4288, Εχ. 7}, 
Νιαι. 1638.- 411 1} γ᾽, 45 ἢ6γθ), ΌΥ οὈὐβαγνίηρ, 411 [π65ς6 ογεδίυγαβ. 

Ος {πὲ 1[1πὸ πιᾶνὺ 6 ἰγδηβίδίθαά, τοῖο ωρϑπορρ (3, 85, δ... 15. 50}; 

2 εχ. 886 Ὀοϊ.), ἐι6. τνίοἢ οὗ, σὲ ἔῤθςο (ογθαῖϊυγεβ) εἶρός ποῖ ζηοτο. 
Βυὲ τῆς Π1π6 ΔῪ Ὀ6 ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ πιϊϑρίδοεα ἱπίογργεϊδιείοη οἵ 85, 

δηά ᾶνὲ πιδδηῖ : ΝΟ ἀοίῃ ποῖ ἵκπονν ἴῃς πὸ (9 ἔοσ 3) οὗ δἱ] 
1656 {πἰηρβῦ [ἡ παῖ οαϑεῦ (- 15. 41399) τιχγουά Ὀ6 δὴ ἰϑοϊαϊεά 
βίίοποβ οἰϊεὰ (οὐρα! οὐ πα πιαγρὶη) ἔγοτι [βαῖδῃ. [πὸ τπα 

Ργαβοηξ οοηΐοχὲ ἰδ ἰ5 ποῖ οἷεαγ ἴο ναὶ λές γεΐδσβ.0 ϑοπι 

υπάογϑίαηά ἰξ ἴο τείεγ ἴο ἴῃ υπΐνοεῖβα; δηὰ δἀρρεδαὶ ἴο {π6 

δ᾽ πλαγ πιοδηΐηρ οΥὗἨἁ “411 {π656 ἴῃ 15. 66᾽, 76τ. 1452; δυῖ ἴῃ 
686 Ῥαββαρὲβ ἴπ6 πεᾶάνεηβ, εἴο., ἃγὰ πιϑηϊοηδά ἴῃ (πα ἰπ1- 

τιδάϊαϊα οοπίεχί. Οἰδαῦβ πᾶνε Ὄχρίαἰπεὰ ἐλὲς 45 (ΗΙ.) ροϊπιϊηρ 
Ὀδοϊκιναγά δηά τεξεγγίηρ᾽ ἴο [86 ΒεουγΥ οὗ {ἴπ6 τυ ἱοίκεὰ (δ)---ποῖ ἃ 
1 Κεῖγ τπδπια ἔον ἰῃς Ὀεδβίβ ἴο ἀϊξοουγβα οἡ ; οἵ ἴο {6 ἰγγθϑβι Εἰ] 6 
δοϊϊνγ οὗ ἀοά ἀεβογίδεά ὉΥ ϑορῆμαγ (1110), οὐ 88 ροϊπείηρ 
[ογυνασγά ἴο {π6 δοϊνιἶεβ οὐ αοά ἀδβογίθεαά ἴῃ 158... θυ, ἂ5 Ὁ. 

οὔβεγνεβ, 1110. Π65 ἴοο ἔδυ Ὀδμϊπά ἴο Ὀ6 παῖυγα!ν τεξεγγεά ἴὸ 
ἴδυβ, δηὰ [86 ρὲ. ἴδηβε απὰ τῆς ἱπιεγνεηΐηρ νν. (115) γεμάεσ τῆς 
τοίεγεπος ἔογιναγά ἴο 138. τυργορδῦῖθ. 

1Ο. 179 6 δὴ ἰηϊεγροίδιίοη (ες ἰδϑὶ ἢ.), {Π18 ν. οοηΐαίηβ [86 
ἰηβεγυοιίοη ρίνεη Ὁγ ἔπ Ὀεδϑίβ, Τ-; ἱπ 1Π18 οαβα γεπάδγ: {πὶ 
(σὰ 45 Εχ. τἰὖ, ν. κδ, ι. 151, ΕσοΙε8. 812: ορ. οὔ ΡΏ]]. η.; 265. 
836 Ὁοϊ.) ἰη Ηἰ5 (αο υππαπιεά, 845 ἰῃ ν.Ἶ5) βαπά 15 1Π6 5Ξου] οὗ 
ἜΝΘΓΥ Πἰνίηρ (πίηρ, εἴο.---Α ϑὍἔεολ οὐ νιαη] ἃ νεῖν βίγαηρβ βχργαεβ- 

βίοῃ ; οὕ "πάη, ἴὲ 15 ἔπιες (Βα.), {π||15 ἴῃς ἐχργεββίοη οἷ Μεςλ, 

νυν ίοι πους [ἃ πιρηῖ, Ὀυϊ ἀοε5 ποῖ αἰ τναυβ (34,6, Νὰ. 1653 η.), 

ἰποϊυἀα Πνίηρ Ὀείηρα ποῖ ἢυπηδη ; Ὁιὶ [Π15 ἔδοϊ ὅοδθβ ποῖ τηδκε 

ἴπε Ἔχργεβϑίοη πδίωυγαϊι οσ, ἰεαϑὶ οὗ 811} ἴῃ ροείγυ, {κεῖγ. Εσυδην 

ἰπβυδήοίεπι ἰ5 Π6].᾽5 βυρρεβιίίοη πδὶ ἴ[πς δάἀάϊτίοη οὗ δὲ ἰη- 

αἰϊνίν1411Ζ65 ἔπε Ἔχργεβϑβίοη, ἃ5 που ρῇ ἴδε πιδαηίηρ ᾿νεγα : ἴπὸ 

Ὀγοδίῃ οὗ βδοῖ ἱπαϊνίυα] παπιδη Ὀεΐηρ. (ὅτ οπιὶἐβ αἱ Μοοὰ ; Ὀαϊ 
τηγτῃ πὶ ΒΟΔγΟοἶΥ ραγπιβ 8 ββογίεηϊηρ' οὗ ἴπ6 [ἶἴπ6θ. ῬοβϑίὈΪΥ οὐ 

τ» 15. ἃ οοττυρίίοη οὗὨ 5οπιὲ ἴδθγπὶ ρᾶγα αἱ ἴο ““ἴῃ 5 ἢδηά᾽" 



ττό ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 708 [Σε’. 10-13. 

11 Ὁοῖδ οοἱ ἴδε 6δν ἰεδὶ νσογάδβ,. 
Ἐνδη δα ἰδ ραϊδίο ἰδοϊοϊδ ἰἰ5 ἑοοα ἢ 

Β 8 ἀρεά πιο ἰ5 τυϊϑάοι, 
Απά δορὶ οὗ ἄδγπ 15 υπὐδογϑίδαίηρ,. 

15 ὙΧ ΙΓ Βίπι ἰ5 νίϑάοηι δηά πρῶ; 
Ης παῖ οσουηβεῖ δηά υπάογείδησδίηρ, 

ἴῃ 5, Βυο ἢ 48 τοίδλ λέν, οὐ δ απ τοὐλάναιο (ορ. 4413, Ῥ5. 
1049). 

ΙΙ (Ξ 345), 12. ΤΉΞΘ οοππεοίΐοη ἰ8 5] γαῖπιεν οἱυιῖνε : ἴὲ Βα5 
Ὀδδη οἰαίπιεά ἐπαὶ 1.190 γοῖοσ ἴο τψῆδὲ οἱς οουϊά “66 οἵ σοὐ 5 
ρονογ, "- τὸ τ πδὲ οἠς πιρμς ἰεάγη ὉΥ ἀδαρίηρ ναὶ ἴπ6 ἀρθά 
μά ἰο 840; σρ. 13} (8. αν. Ὦγ.): οὐ ἐπῖβ νίονν 11 τηδδηβ : 

“«οε58 ποῖ {πῸ δαγ ἐδεξ ἴῃ ψνογάβ νι ῃος ἴὲ οαγβ, δηδ δοοερὶ 
ἴδοβα ποῖ, {πὸ τπὸ τυϊβάοπι οὗ (δε ἀρεά (ν.13), ἀπιροάν βουπά 
Κηυονίεάρε»᾽ (Ὀτ.). Βιυξ ἄοες {8 8]1ονν ἔογ {86 υπ]ϊπιϊτοά 
τδηρε ποῖ 11 οἰ πιβ ἔογ τπ6 ἀϊξογι πιηδεῖνο δου, οἵ ἔος ἔδα 
ἔδλοϊ ἴμαὶ {πε ἀρρεαὶ ἴο {πὸ τυϊϑάοπι οὗ ἔμ δηοίθηξβ 5 εἰβθινβεγο 
πιδάς ὃΥ τῆς ἔγίθηά5, 835: Σ «10. δηά οτἰεἰοΖεά ΌΥ 7οῦ, 50 δαὶ τπ6 
υ86 πιδάς οὗὨ ἱξ, οὐ [18 ἱπιεγργοίαϊίοη, Ὀγ Τοῦ ἴῃ 152, (που ρ ἢ ποῖ 

ἜΧΔΟΙ͂Υ ἱποοηϑίβίεπὶ τ ναὶ μα ἢδ85 βαἱά Ὀεΐογο, 18 γεῖ γαῖπογ 
ἱπιργορδῦῖο Ὁ Τῆς ροΐηξ οὗ {π6 ν. τυ ἤδη δ6 γαίβογ τη ϊ5 : 85 
16 ραϊαΐα ἀϊβογιπιϊμδίθβ Ὀεΐννθεεδῃ ροοά δηὰ Ὀδά ἔοοά, δηά 8ο- 
οερίβ ἴῃ οπα δηά γοὐεοῖβ με οἵπεγ (ορ. 2 8. 19 06), 50 1π6 δδγ 

ἀϊβογπιϊπαῖθβ Ὀεϊννεδη πα ἴσια ἀπά ἔαϊ56 ἴῃ ψνιδβδΐονοσ 1 ἰ5 τοϊά ; 

γου πᾶνα ρουγοά γουγ “" ννἱβάοπι᾽" ἱπίο τΥ δαγβ (123), γοῦ γϑΐδγ 
πιὸ ἴο ννῆδὶ ἴΠ6 δηοίϊδηϊβ 1611 πιὰ ; Ὀυ 1 ν1}1} ἀοοαρὲ ποης οὗ (π18 
υποχαηιϊηδά: 1 Ψ11]] Ἔχογοῖβα πῦ ονη ᾿υάρπηοηξ οὐ ἴ. Οἱ 815 

νίονν γὰ πιυβὲ υπἀογβίδηα “γου 54 γ᾽ Ὀεΐοτε 13: ορ., οὐ οαγίδίη 

τπεογῖαβ οὗ ἴοβα ραβϑβαρββ, 2159, ϑρῇ, γοὐεοῖβ ἔπ νν. ; Ὁ. 
βυρραβίβ πὶ ἰΓ γοϊδϊ θὰ {Π6Ὺ πιρῆς Ὀεϊες βίδα Ὀαΐτνεαθη 8 δηὰ 
9, δἰτεγηδινοί ἴΠ6 αἰ Πουν οὗὨ [π6 σοππεαοξίοη πᾶν δ6 ἄτι ἴο 
{πε νν. Ῥεΐηρ' ἴπ6 ἔγαρτηθηΐδιν βιιγνῖναϊὶ οἷα ομοε ἸοΠρῸΓ ραϑϑαρ. 

13. Υου 88Υ: "3 τυυϊβάοηι γοϑίδβ ἴῃ οἷά πηθῶ, 151 8δὺ ἴξ ἰ5 ἴο 

6 ἔουπά τ ἰτἢ αοά : 50 ἴΕ Ὀοι 15 δηά 15 οτἱρ! 4 Ὀεϊοηρμοά δογε 
6 ΠΊΔΥ ἰεαϑὲ δὺνκυναγαΐν σοηηδοῖ ἴπ6πὶ ἱπ τπουρῆξ; Ὀμυὲ τῃ6 

ΔΗ Π 6515 15 ἔογπΊ 8 ΠΠ}ν τὐεχργαββθά δηά [5 νοῦν δγιϊβοίαὶ, ἔοσ τῇς 

τἰεπ8. δᾶνα πενεγῦ δϑβογίεα παῖ τυϊβάοπι γαβί 65 οηΐν ἴῃ οἷά τθ 
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δηὰ πο ἰῃ αοά, δηά 1οὉ ἴῃ 15 ἀοε5 ποῖ αϑβογὶ {πὲ τυϊβάοηι γεϑι 65 

οριῖν (ορ. ο. 28) ψ ἢ αοά, δηὰ ἰ5 ποὶ ἱπιραγίεα ὃγ Η!πὶ ἴο πιϑῃ. 

Ἑυγίμεν, τ Ὦ116 15 σροαῖβ οὗ νυ ϊβάοπι, 15 βρεαῖβ οὐἩ τυϊβϑάοπι σμαῖ 
»εῖρλί, 80 πὲ ἴῃ (Π]5 τεβϑρεοῖ, ἴοο, ἔπ βῆαγρηβββ ἀπά οἱεαγῃβββ 

οὗ δῃ δηιμαβὶβ ἀγὸ βδογίβοοα,. Βυῖ νῆες 18 οοπποοὶβ δὲ Ὀδϑί 
ταῖμοσ ανὺ7υκιναγαάϊγ ἱϊπ 15, 1Ὁ τρις ἔογπι ἃ βἰδγίηρ-ροϊηξ ἔογ 

πο ΠΠυκιγαϊίοηβ τυ βίος ἔοίονν (16. 35) οὐ Οοὐ᾽ 8 ρονεγ, δηά, ᾿ποιυρἢ 

1Π15 15 πιυσῖ [655 ργοπιϊηεηΐ, οἵ Ηἰ5 τυϊβάοηι. [ΙΓ ἴδε τεΐεγθπος 

ἴο αοά υππαπιοά (νοοῖ πιυδὲ Ὀ6 ἀϑϑιυπιεά ἐνϑη ἱγ 15 οὔ βΊ ΠΑ ΠΥ 
ζο!]οννεά 13) σδη Ὅς ἰοϊεγαιεά, 5 πιρῃς ἔο!ονν δ 45 1οδ᾽5 ργοοῦ 
τπαῖ μἰ5 Κπουϊεάρε ἰ5 οί ἰηξεγίογ ἴο {πδῖ οὗ ἴπ8 ἔεηάς. Ὁυ., 
τοϊδϊηΐηρ ἸΡ, γεὐεοῖβ 18 45 ἃ νατίδηϊ οὗ 15.---Ορμηδο]) τεδά, ρεῖ- 
Παρ58, 2οτοϑν : 8ες ΡὮΪΪ. ἢ. 

14-25. Π|Ιυπιγαϊίοηβ, ἀεγνε ἔγοαι [0 Ὁ᾽5 οὐνὴῇ οὐβεγνδίίζοῃ, 

οὗ ἴῃ νὰν ἱπ νοι Οαοαβ πρὶ (18) ““ ἐγαξίγαϊεβ 411] πυπιδῃ 
εηάεανους, δηά ονογίῃγοννβ 411 μυιπιδη ἰπβεϊτυτίοη 5" (Ότ.). [ἢ 

. 811 εἰῖβ ]οῦ ἴγαοαϑ 20 πιογαὶ ρύγροβε; ορ. βϑρϑοίδ!ν 10, 530 
ΒἰπηΠΠαγ ἴο α19 (ϑορδαγ), Ὀυϊ ποῖ ἐο]]οννεά 85 ἴῃ 1111} Ὁ ΔΩΥ 
βυρσρεβίίοη παῖ ἔπ πιθη ἱπιργίϑοηεα ὉΥ ἀοά δε ἄοεζβ οὗ 
ἰηἰαυϊγ. Το τυγῖϊογ (ΠΥ 33. 3... ἀγα ἱπίερταίὶ ἴο ἢϊ5 ροβπὶ) 566Π15 
ἴο δανε ἴῃ πιὰ ποῖ ΟὨΥ ϑορῇδτι᾿β βρεεσῆ, Ὀυὲ αἷβξο 8. 1:07, 
δηά ρεγῆδρβ 15. 44:33; ἴἢ ΔΩ σβϑβα 15: ἘΡ νυ ΠΥ τεργοάυοα 
Ῥ5. τοῦθ απ, ὈῪ τεδϑοὴ οὔ νοοδθυΐαευ οἵγ ἤριυγε, "Ὁ γϑοδ] 
Ῥᾳ. 10γ]5, 16 Ῥρ, τογῆδ 88, 320. 18 Το, 1ο715, 33. 50. 250 Ῥᾳ, 1076 1 

516. δ Ῥς 107}0, τι 1, ορ. 15. 4435, ἰἢ 166 15. 417, Βυϊ, 

υεγεδβ Π|Κὰ ἴῃ 6 Ῥ5. απά 15. Ὀοζῃ [Π6 οοηβίγιυοςίινε δηά 

186 ἀεδίγυσεϊνα δοιν!ε65 οὔ αἀοα δζὸ ργεβθηϊεά, δπὰ ἰπεβα 85 

ἀείεγηνηςά ὈΥ ἴπε ἀϊβεγοπί τηογαὶ ομδγαοίογβ οὗ πιε, παγα οὐΪν 

ἴῃς ἀδβιγιοιίνα δοῖν"Υ 18 ργοϑεπίβά : 80, 6.9.» παγὰ (16) ννδῖεγβ 
δὰ ὙΠ Π 6 ἃ οὐ ἀδϑι πιο νεῖν οπιρίογεά, ὈὰμῈ ἰπ 18. 4457 Ὀδη6- 

βοθθΕΥ απιρίογεά, ἴῃ ἴδε 5. σίνεη οὐ ψ ΠΠΠ 6] ἃ δοοογάϊηρ ἴο 

6 οπαγδοῖοσ οὗ {πὸ πιθῇ οοποαγηθά. 80 ἴπὸ Ῥβδί πιϊβι 5 βδυγνευ 
τενϑαΐὶβ ἴο ἔπ ““ὑρτγρπε" [π6 Ἰονΐηρ-Κίηπ658, ψπεγε ἴπ6 “’ὑρ- 

τρσδε (1) ]1οὉ 5665 οὐἱυ ἴδ πιίρῃι, οὐ ἀοά. Α5 ἴῃ 5}: 700 

Ρᾶγοάϊεβ Ῥβ. 84, 50 ἤεγα ἢ 5665 ἔδοῖβ ποίβά Ὁγ δηοίμεν Ῥβαϊ πγίϑέ 
ὑπάδγ ἃ νεῖν αἰβεγεης ἀϑρεοῖ. . 

14. Ὑνποῖπον 5 τοῖογβ ἴο ἴῃς ἀεβιγυοζίοη οὗ οἰτίε5. (Ῥεδίκθ) 18 
ποῖ αυἱΐα οἷεαγ; {Π6 {ἴπ6 ΠΊΔΥ τεΐδγ ἤρυγαι νοεῖν ἴο Ῥεγβοηβ (ΟΡ. 
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1. Βεδοῖά, πε ρυ]εῖμ ἄονγη, δηά ᾿ξ οδπηοῖ Ὀ6 Ὀυ11 ἀρ δίῃ; 

Ηες 5μυτίοῖῃ ρ ἃ πιδη, δηά ἴπεγε οδῃ Ὀ6 πο ορεηΐηρ. 

15 Βεῃοίά, ἢ σὴ ποϊάειἢ {πὰ νναΐεγβ, δηὰ παν ἀγγ υρ; 
Αγραΐη πα βεπάδιῃ ἔπεπὶ ουἱ, ἀπά {πε Ὺ ονετίυγη τπ6 οαγ: ἢ. 

16 γι Βίπι ἰ5 βίσεηρτη δηὰ βουηά οουπηδβεῖ ; 

Ης ιδπδὶ οεγοῖῃ δηά δα δαὶ ἰδδάδις ἰηΐο δγγοσ, δύο δίβ; 

1 ὙγΏο εδάδι ἢ οουπβοῖοῦβ αιναυ βἰσιρροά, 

Απηά ψῆο πιακοίϊ ᾿υάρ65 ἔοοίβ. 
18 Ἠς Ἰοοβείῃ {86 [Ὀοη 45] ἱπιροβεά ὈΥ ίπρ5, 

Απὰά Ὀδἱηάεςῃ ἃ τναἰϑίοϊοι ἃ ου πεῖν ἰοἱἢΒ ; 

76γ. 110), ῬοΙΒ 1ἴπὲ5 πιθδηΐηρ : αοά τγυΐῃβ πιθη᾿β ᾿ἶνϑβ ἱγγεῖσγιεν. 
ΔΌΪΥ.---ιδλμζέοέδ “}] ὃν ὍΝ ; θυξ τΠ]8 ἄοεβ ποῖ πθο}ββασί!γ τγϑέεσ 

ἴο βυδίεγγαπεδη ἀπηρθοηβ (ορ. 16. 485, 1.6. 4168): ἔοσς {πε βαπι6 
ἰάϊοπι 18 υϑεά ἰπ Εχ. 145. 

Σδδ. Ὀτγουρῆι; Ὁ, ἀεβίγυςεῖνε Ποοάς. Οἱ. ΕἸΊΡἢΑΖ᾽5 γεΐδιηος 
ἴο ταΐῃ. ' 

1ό. δοωμα οομηδεῖ 513 η.---Ὦ, ΑἹ! πιϑη Ῥαϊοηρ ἴο αοά, δηά δγὰ 
νἱτ πίη [86 ταηρα δηά βυδήεοϊ ἴο τπ6 τνογίκίπρ οὐὗὁἨἉ “7ὲἐς πιὶρὮι.--- 

6 ἐλαὲ ογγοέλ, δἴο.] 411 πιεὴ (566 Ρἢ]]}. ω.}, νἱθδιτνθα ρατγιου] τίν, 
Ῥεγδαρβ, υπάεγ [με αβρεοῖ οὗ “" πδίίοῃβ πιϊβίϑδ ἃ Ὁγ {πεῖς βἰδῖθβ- 

πιθῶ ἰηΐο ἃ ἀϊξαβίγοιιβ ροϊου " (Ώτγ.). [πὰ δὴν 0856 πηογδὶ δστοῦ 
͵β ηοί ρεἰπιδεν ἰπτοηάςά, 

Σ). Ὀοίΐηρ νἱτῆ τἢεπὶ 845 Ης νν1115, αοά πιακεβ ὄνθὴ ἴδ6 
τνἶβα οὔδ5 οὗἩ π6 δαγίἢ ἰοοῖς ἔοο βῆ. ὙΠαγα 15 85 {Π||6 γσβᾶβοη 
ἴο Ππ||ξ τῆς Πἰβιογίοδὶι 41] υ5οηβ ἴο ἴῃς ἔογίυπεβ οὗ 1ἰϑγδαῖ 85 {π6 
:Ππϑεγαιϊίοηβ ἔγοπι παΐυγα ἴῃ 16 το Ῥαϊδβδιίης: ἰπάθδθά ἴῃ ρἱυγαίὶ 
“ Κίηρϑ᾽ ἴῃ 180 δῃηὰ ἴπ6 υἱηπιϊβίδίςοα γεξεγθηοα ἴο παίΐοηβ ἴῃ 
251. τῃαῖκε ἰξ 85 ραίῃ 85 πᾶν 6 ἴμαὶ [Π6 δυΐδπογ ἰ5 γεβεοϊίηρ᾽ οα 
ἴπ6 τῖβα δηά [11 οὗ πδιίοηβ, δηά οὗ ἔπε γυΐϊῃ ἴ το δα πιοϑκὲ 

ἐχαϊεά δηά ἤγπι!υ 6ϑίδΌ 516 πανί ιια15 ἴῃ [π656 ἡδίΐοηβ ἀγα 

ἱηνοῖνοά ψ ἤδη ἰδεῖς ἰαπά δηὰ ρεορία δγα ονογίβγονῃ: ἔπαγε 15 

ὯοΟ τεϑάᾶβοη, ἱἰπογείογα, ἴο τῆΐϊηῖς ἢ Ὁ. σρϑοία!ν οὐἨ Ἴετοίδλ 

Ρτίεβιβ ἴῃ 135 δῃηά οὗ {πὸ ἀεβοεπάδηϊ οὔ ᾿Ὀανίὰ ἴω 190..--- Ῥ»ὴο 
ἐθαίοίδ . .. στοᾶν εἰγέῤῥοα) ῬτοῦδὈΙν ἄμα πεγὰ ἴο αϑϑι πα] δίοη 
ἴο 155: {πὸ νΌ. ἴῃ οὐ ρΊΠ ΔΙ ννὰ5 πιοῦα οἱοβαῖν ρᾶγαῖ]εῖ ἴο τμδὲ 

ἴῃ ὃ: 566 ΡΠ]. ἢ. 
1:8, ΗςἜς 5εῖς δὲ παιρδς [6 ρονεγ οὗ Κίηρβ, υηάδοϊηρ [π6 
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19 γνῈὴο ἰεδάδιἢ ρὑγίοϑβ αναὺ βιρρεά, 
Απά ονεγίβγοσϑθει ἔπεπὶ τπδξ ἀγα βγπιν εβίδ! βμοά ; 

30 Ὑγηο ἀερτείνες [πὸ {πιϑίγ οὗ βρεβοῦ, 
Αηά τακεῖῆῃ αὐνανὺ ἴδε ἀϊδογείίοη οὗ [πε εἰάετϑβ ; 

31: Ὑγῆο ρουγείῃ οοηίεπιρῖ ἀροη Ῥγΐηοαβ, 

Απά Ἰοοβδπθιῃ {πὸ δεῖ οὗὨ {πα [ΞἰγοηρῚ]; 
8. ὙγΠῸ ἀϊδβοονεγεῖῃ ἄδερ τπϊηρ5 ουἱ οὗ ἀαγίκηθβ8, 

Απὰ Ὀεϊηρεί οὐ ἴο ᾿ἰρς Ὀ]Δοῖς ρίοοιι ; 

35 ὙΥΉο ἱπογεδβαῖῃ παιϊοπβ δῃά ἀεβίγογθῃ ἐπαπὶ; 
ἍΝ ηο βργοδάδε [Ιρεορὶθ5}] δργοδά, δηὰ ἰεανεῖῃ ἐδεηι. 

ξεϊοτβ ἔμεν δᾶνα ρδοβά οὐ οἴμογβ 5, δηᾶ γοδυοίηρ Κίηρβ {Π6π|- 

βεῖνεϑ ἴο ἴπε ροβίτίοη οὗ οδρεϊνεβ ἢ (ορ. 15. 47); 566 Ρῇῃ!}. ἢ. 
ΣΟ. 5:π||1Ἃγ ἐγεαϊπιθηὶ οὗ οἴμεν οἶαϑβεβ οὗ δποίθηϊ ᾿πεαρα 

δηδ βεουγα ροϑβίξΐοῃ.--- δ ρρεῖν δείαδίέελδα}] πλεὰ νἤοβα ἐδπιν 
δᾶνα ἰοπρ' μεϊά, δῃά δρρεδγεά 1|κοῖγ Ἰοηρ' ἴο Βοϊά (5εα ρῇ}]}. η.), 
τπεῖγ ροβίεἴοη : ἴπ6 2Φ.γέσεξς ἰῇ δ᾽ ἄγ ἃ ρατγίϊουϊαγ {Π5ἰγαῖίοη οὗὨ 

δυοῖ οἶα58568: ἴῃ ἰβγααῖ, δδρεοίδ!ν ἴῃ ἰαΐθγ {{π|ὲ8, ἃ8 δπιοηρ' 
οἴπος ρεορῖςββ, ἴδε ργίεδίποοά τγαϑ8 πογεάϊϊαγυ. 

20. 52εε.}] Ηεῦ. ἐέῤ, 85, δ.9.ν απ. 11, 18. 1τ93.----Τ.δ 

ἤσιεδέν»}] ἐβρεοΐδ!ν ρεγβαρβ “"ἰγυβίδα πλίηἰβίογβ ᾿" (Ὁ τ.) οὗ βίδϊε 

ςΡ. 15. 1915. 
218. -- ῬΒ. 10 7405.---ρέμοϑϑ] οὐ ποδίθς ("3 )); ορ. 223 34᾽5 

(Π ““Κίηρ᾿, 1 5. 2δ τ  Ρβ. 1138 (δπειπειοα! ἴο ““ροοῦγ" δηὰ 
“πῃεεάγ"; ορ. (ἃ μετ), Νὺ. 2118 δηά Ῥσ. 816 (1 ονγ).-- 
Ζοοτοηοέλ ἐλδ δεοἰξ 97] ““ ΕἸρ. ἔος ἱποδρδοϊϊδῖθβ ; ἴ86 βονίηρ 

Ῥαιπιεηῖβ οὗ ἔπε Οτίθηϊαὶ Ὀεΐηρ ρσίγὶ ἃρ ἕο δοῖϊϊνε βϑγνίος 

(ι Κ. 1845, 15. 55, ορ. 15. 451)" (Ὁτ.). Ζοοεεμοίλ ἰδ 'ἰϊ. οατδοίλ 
2το λαηρ ἀρτορ.---- γον" ἢ τη15 ννογά δἱ ἰβαϑὲ (56 Ρᾷ!]}. η.}, 1 ποῖ 
δε ψΒοΪς 1ἷπα, τθαυΐγοβ οπιοηδϊίΐοη. Ῥοβϑιθὶν ἢ 8 ἃ οοττιρὶ 

νατίδπι οἔ(ορ. Ὠα.) Ρ, ἀηά ἐπ ψῃοῖε ν. βεοοηπάδτυ : ορ. νν. 35 35. 
: 22. Βυ. οηιῖῖ5 {Π6 ν. 845 ἰῃ 115 σοπιρίεϊα δρϑίγαοΐῃθβϑβ δ]!6ἢ ἴοὸ 

πὸ οοηΐοχι: ἰἔ ἴῃ 115 γτίρμε ρίδοε, ἰ πιυβὲ Ὀὲ ἤριγαῖνε ; [Ππ6 

ἅἄδεορ, ἀδγίς {πἰπρϑ πᾶνα Ῥδεη ὄχρίδϊπεά 645 πίάδεη ρδηβ δηά 

οοηβρίγδοίθβ οὗ πιδη (ορ. 18. 20᾽5; 50 Ὁ]. Ὠγ.), ἴῃ ἀερίῃβ οὗ ἴπ6 
αἰϊνίπα παίυγο (50}].), ἴῃς ἰγεδβιυγεβ οὗ σοπαυεγαά οἰεία5 (Ηἱ.), 
τδς ροογ (Ηρβε. Ὠυ.). 

23. Τῆε τγῖβε δηά [1] οὗ πδιΐοῃϑβ 1Ππδγαῖα Οοα 5 οαργίοα : Ηβ 
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3, ὙΠΟ ἰδἰκοῖῃ αὐγᾶν ἴπὸ υπἀδοτγοίδηδίηρ οὗἉ {π6 οὨίείβ οὗ 
186 δαγίῃ, 

Απά οσδιιβεῖῃ ἴδαπι ἴο τνδη δον ἰῃ ἃ ραῖῃ]ε55 ννδϑίθ. 

36 ΤΉΟΥ ρτορα ἴῃ ἴδε ἀατῖς νου Πραϊ, 
Απά ΠΟΥ} ψαπάογ δρουξ (με ρ16551γ) 1 ἃ ἄγυη- 

ἵκδῃ πιδη. 

ΧΙΙΠΙ. 11.ο, πιϊπα ογα Βδῖἢ βϑεη δἹ!, 
Μίπε δἂγ βαῖϊδ πεαγὰά δηά υπάεγϑίοοά ἱξ. 

ταδῖτοβ ἴδ 6πὶ ἰποδαβα ἰη ἡυπηθεῖβ δά Ἵχίοπα {πεῖς θογάδγβ ΟὨΪῪ 
τηεγοδῆογ ἴο ἀδβίγοΥ δηά δραπάοη ἴθ. ὙΠὶβ νουἹά ἔογαι δῇ 

εἰεδοῖίνεα οἰϊπιαχ δηὰ σοποϊβίοη, δηα ρεγθαρβ ογρ πα ]ν ἀϊά 50 ; 

866 ου 33:,-- -“:ροῤ[ε5) Ἐἢ παέέοτις, 85. ἴῃ ".--- Σεαυοίλ) 9ᾶ Ἰεαίφέλ 
ἐλόηι (ατοα») : 8586 ΡΗ]]. ἢ. Ζεαυοίλ ἰΒ ταῖμον δηιὶ-οἰπιδοῖῖς αἴτεσ 

εἰοείγονοίλ ἴῃ δὲ ἘΛΓΠΟΝ πιαῖζοβ ἴπ6 ν. γεΐεσ Ὄχοϊ υβίνοῖυ ἴο ἴδ68 

ἀεδιγιοτίοη οὗ παίίοηβ, τεηθγίηρ, ΝΟ πιϊϑεδάθιῃ ρεορίεϑ δπά 

ἀεβίγογεῖῃ ἔπεπι, ἰαγοῖῃ ρεορίεβ ἴον πὰ (50) ἰεανεῖῃ {ἢ 6πὶ, 

εἰνίηρ ἴο ΠΟΥ͂ ἃ πιεδηΐηρ᾽ οὗ ἴπε Ατ. σσέσψα, ἐο ̓ γοεέγαξθ. 
24. Ετοπι (πε ““ ἠαἰίοης᾽᾽" ἴῃ 32, 3.5 γείυγηβ ἴο ἰϑδάϊηρ' ἱπάϊ- 

νἰάυ415 οὗ {πε ἡδίϊοηβ (45 11:3). ϑίποβ ἐπ ορεηίηρ ννογάβ δγὲ 
ἰΔοπεῖοαί, ᾿ δ Ὅς ἃ νατίδηϊξ οὗἉ 305, Δηά 5: π|}]αγῖγ “Ὁ οἵ Ἐἢ, δηά 
ἃ 5ἰηρὶς ἀἰϊδεῖϊοι (540 304) πγᾶγ ἤανα οοπιρίεἰεα ἔπ ἀδβοτρείοη οὗἁ 
τῆς πδιίοηβ ἰῃ 33, ΑἸτεγηδινεϊν “' πιΔῪ ἤᾶνα οτίρί πα! βἰοοά 
αἴτεον 31, οοπιρίοἔἴηρ' {Π6 δἰϑίοηβ ἴο ργοτηίπθης ἱπάϊνί ἀιια5. 

24. ΟΥ̓ 226 σαν) Ὦ (ποῖ (α) 97 2λε ῥεοῤίθ ο7 ἐλό δαγίλ.--- 
Ἡραςέε] 7 λα :᾿ ορ. 618 η. Ξ 

25. 7λεν φγοῤο) 534.-- Τάεν τοασραον αδοι) ἢ δέ σαμεείλ ἑλόηε 
ο τοα 6, ἜΧΟΙ ἃ5 ἘΡ (ορ. 15. 1915). 

ΧΙΙΠΙ. σ-ϑ. Ἐδβυπιαβ 12ὅ: [οὉ [45 ἰπιβοῖῦ οδβογνθά δνοῖυ- 
τῆίηρ τεϊδείηρ ἴο αοα᾽β γυῖα οὗ δε ποτ, δηά 'β ἴῃ βιιοῦ 

Κηον]εάᾶρε ποῖ ἃ αἱ ἰηξοσγίον ἴο δα ἐτίθπάβ, 1: : ἢς, ἱπάεεά, 

ἰπίεγργεῖβ αἰ θγαηεγ, δηά ἄοαβ ποῖ, 845 πον πανα ἄοπο, ἄγανν 

1π6 σοποϊυδίοη τπᾶΐ πα 5 βρΣ γ. ΟΥ̓ τῃεῖγ ἔασα δηὰ ᾿νογί ἢ] 655 

ἱπιεγργείδιίοη, μῈ 885 δά δηουρῆ, ἀπά σδῃ οὐἱν νυ ΐβῃ πδὶ ΓΠῸῪ 

ψουϊὰ Κκααρ βίίεηοε, “; στ ἀοά, ποῖ υἱεῖ τπδπι, 86 πον 

νν βῆ 65 ἴο Βρϑᾶῖς ἀπά ἀγριι ουαἕ {πὸ αιαβίίοη οὗ Πί58 ρα (δ), ἀπά 
τ ἷ5 15 τνῆδὲ ἔγοηχ 39 ουτναγάβ 6 δοΐυ δ! ἄοα8. 

Σ, Α1Π τοὶ δλὲς ((8), οΥ αἱ (ἐλέ5)---ΕΝ. : 566 Ρδ1]. ἢ. 
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3 γαῖ γε ἵκηον, 7 πον 90 

Ι δηι ποῖ ἰηξεγίογ υπΐο γου, 

8 Βυϊ 7 νου]ά ϑρεαῖς υπῖο δα ΑἸπιρ Υ, 
Απά ἴο ἀέρι ἢ αοά 40] ἀεϑίγα. 

4 Βυϊῖ γε ἀγὸ ρίαβίεσεγβ οὗ ξαβεϊοοά, 
Ῥῃγδίοΐδηβ οὗ πο νϑῖυε ἅτε γε 8]]. 

δΟΒ παὶ γε ψουά Ὀυϊ ποῖά γους ρβδοδ, 
Αηά ᾿ξ βου!ά 6 γουγ τυιϊβάοηι. 

2Ὁ. - τχῖν, 
3. 4γρμο} νὴ, 
4. Ῥίαςέονενς 97 Μαϊδολοοα] ορ. ῬΒ. 1195; Πεγδ, ρβεύβοῃβ ψ8ο 

ι.58 ἔΔΙΞοποοάϑβ Δ5 ἃ ννἢἱτενν 5 ἢ οἵ ῥ᾽ αἰβίαγ (ορ. ἢ) ἴο δἰά6 ἀεξεοίβ : 
{πε ἀεἴεοϊβ ψ ποῖ ἀρρθᾶσ ἴο [οὉ 50 ρίαγίηρ ἰη σοάβ ι.86ὲ οὗ Ηἰ5 

τοϊσδὶ (12᾽5. 55), τε ἔεηά5 νἢϊενναϑἢ ονοῦ ὐ τ πε ἀβϑογίοη, 
Κηονῃ ἴο ]οῦ ἴο Ὀδ ἔδ[βε, [δαὶ 411] ψῆο βυθῖεν ἔγοπι ἐπαὶ παρῃς 

δια νυ ϊοϊκοά..---ρανοίοίαης 97 πο υαἱμ6) ἴῃ6 ψογά γοῤλδ ἰβ υιδεά 
νυϊ εἶν δπουρ (ορ. απ. 5οῖ, 2 ΟὨ. 16}3) ἴο ᾿υδέϊεν βυιοῖ ἃ ἰγϑπβ- 

Ιαξίο ἰῃ ἃ βυϊδοῖϊς οοηΐοχὶ. Βυὶ πτογζλίεες λδαΐοῦς, οὐ τβοηεΐορε, 

ψνουὰ ρεγῆαρβ 6 Ὀεϊζες Βεγθ. ὉΤῇα τεπ8 ἀγα ποθ 80 ἴγν 

ΠΡΉΠγ Ὀμὰὲ ἔγυ 1655} ἴο πιεηᾶ τμ86 Ὀγοόίβη βοβθηα οὗ [Βίηρβ ; 
θυ. Ρεογ ΠΩ ΩΕΥ οοπραγαβ ἕο ἴπ6 υ86 οὗ πε νῦ. ἀπά [ῃς Ποῖα 
ἱπιρ!οῖε ἤρατε, 16τ. 615 ““Απηά πεν ΠΡ ΒΕΥ ποδὶ ναὶ 15 Ὀγοίεη 
(1π τῆς Ὀοάγ) οὗ πὶ ρεορῖε, βαγίηρ,, 1ἴ ἰβ ψβοΐβθ, 1ἰξ 15. ψνῃοῖς, 
νι Ώοη ἴἰ 8 ποῖ ἢ οἷο" (ορ. Εχ. Ζέριος, χχνὶ. 247 .). Οἰδεῖβ, 

Α1ΠἸηρ᾽ Ὀδοῖς ου ἃ πιεδηΐηρ' οὗ [6 τοοῖ ππκποννῃ ἴῃ Ηδῦγον, Ὀυϊ 

ΡΑγα οἰ εα ἴῃ Αγαδὶο δηὰ Εἰμϊορίο (20 »εϑρα, οἐἑἑολ ἐοροέλδν), τοπάετ 

οἰἕολοῦς ἐοροίλον οΥ τοορέλῖδες (αςεογέξο" ) (5ο Ὠϊ.), ἰῃδ Τρ. 12, 
δΌ. Ορ. Ργ. 138: ὄἌνδϑὴ ἔοοΐβ, 1 ἐπε δανα ὃυϊ τπ6 νιῖξ ἴο 

Κκδαρ 5ἴἰδησθ, ΠΊΑΥ ρ855 ἔοσ νν136. 

6-1ο. Βείοτγε, ἴῃ 355., δὐάτεββίηρ Οοά, 45 δ6 ἢδ5 ἴω ὃ 6χ- 
Ργεββϑεά δἰ5 ἱηϊοπίομ οὗ ἀοΐηρ, ]οῦ, ἀδναϊορίπρ᾽ ᾿ἰ5 δοουβαίίοη 
ἴῃ 4, άγῃβ ἴπς ἔεηά5 οὗ ἔπε γίβκβ ἘΠΟῪ ἀγθ, 845 ἰὲξ νουἹά βθαπὶ 

ἀν ΡΥ, γυπηΐπρ ἰῃ υϑίηρ᾽ ἔα] ποοάβ ἴῃ ἀεέδπος οὗ σοά, 

ὙΒ. οῃ ἴπ6 οἴπεγ παπᾶ, ἢ δἰπιβεὶῦ 1} ἀ 6] εγαίεῖν δοοερὶ 

δνεΥ μαζαγά ἴο ψνῃϊοῖ Βα πιὰ δχροβα ᾿ἰπιβ6] ἢ ὈΥ δϑβϑογίπρ' {ππ 

ἀγῖῃ, νῖΖ. ταὶ Πα ἰ5. συ 1|655, 1516: γαῖ, ἔογ ἴπ6 πιοπγχεπὶ δἱ 

Ιεαϑέ, μα ἰ8 ϑυιγα ἔμαὶ 65 αοά ν"}] τεβϑεηΐ ἴα ἐδ ϑοβοοά υἱἱεγοά 
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56 Ἠδδγ πον {πε ἀγρυπιεηΐ [06] τὴν [ππουἘ], 
Αῃηὰ αἰτεηᾶ ἴο ἴδ ρ᾽εδάϊηρβ οὗ πιν 1[1ρ5. 

ΤΨΝΊΙ γε ἔος σοα Ξρεαῖς υπγὶρ μβίδουβίγ, 
Απά ἔον ἀρ ἴα ἀδοει 1} Ὁ 

8 ΨΥ γε σον ραγιί δ! }ν ἔον λένε 
ΜῈ γε οοηϊεηά ἔογς Οὐ 

915 1ἴ ροοά {παΐ Πα ββοιυϊά 5εαγοῖ γου οὔ 

Οἵ 85 οπϑ ἀεϊυάειῃ ἃ πιαη, ν"}]]} γε ἀευαάς Πίτπιἢ 
10 Ἡς νυ" συγεῖν οογγεοῖ γου, 

1{ἰπ βεογεῖ γα 5δῇον ραγι δ]! ἶν. 

Ἢ ΨΨ1Π ποῖ ἢἰ5 ἸΙοξιηθ55 δθτισῃῖ γου ὃ 

Απὰ δὶ5 ἀγεδά 11 ὑροὴ γοὰ Ὁ 

15 Ὑουγ πιαχί πὶ ἅγα ργονογὺβ οὗ 8565, 

Υουγ ἀδέδησοβ ἀγα ἀδέδβηοεβ οὗ οἶδγ. 

ὃν τπ6 ἔπϊεπάβ ἰπ Ηἰβ ἀδέεπος (19), 50 Ηδ ν"}}} δάπιϊξ ἐπ ἰγυΐῃ 
πιαϊπίαϊπαά Ὀγ ]οὉ δραϊηβϑὲ Ηΐηι (18). 

6. Ανγρωνιθη] οὐ, ὑηῤοασληθρέ, γεῤνοοῦ: ορ. Ῥτ. 1τῖ3. Ὁ, . 
Ῥιοαάέη,:5)] οὐ, αοσιπαξίονιδ. 

7. Ορ. 275. 
8-1ο. ΨΜΊ] γοιι, 45 ζυάρ 5 θεΐνγεθη πιὸ δηὰ αοά, βῆον υπξαϊγ 

ἕανουγ ἴο ἴδε δίγοηρεγ, ργοποιποίηρ πὲ ρ΄ γ, ἘΠουρΡῊ 411 {πΠ6 

εἰπια 1 δηὶ ἱπποοεηΐ, ἰῃ ογάεγ μαὶ Ηδ πᾶν νη Ηἰ5 σαβαρ Βιυῖ 

Ποά 5665 {πγου ἢ Π]5 Κιπά οὔ ἐπϊπρ' (ἢ), ἀπά 50 ἔδγ ἔγοπι γειναγάϊηρ 

1 Ραμ βῃ 65 1 (19).---ἰδάστο ραν ἐἑαἰἐν} 11. Δ τ ἐλ αοο, Ἀετα ἱτῃ 

186 5ἰ ἰδίου ἱπιρ!οαϊίοη (παῖ [Π]15 15 ἄοπα ἔγοπι οογγυρίὶ πιοίϊναβ : 

οΡ. Ὠι. τοῦ “Ὑνηο ἀοίῇ ποῖ πὰρ {πε ἔαοα, ποῦ ἴδε ἃ Ὀγίδε"; 

Ῥυ. 185 “1 ἰ5 ποῖ ρβοοά ἴο Πρ {Π6 ἔδοε οὗ πε σα ]γ, (Πεγεγ) 

τυγηΐηρ αϑίάς τ ἱπηοσθηΐ (ἔγοπὶ [ἷ8. τὶρθτ) ἰη Ἰυάρτηδηις "; 
α. 3251 4419, ῬΞ, 825. Τα ρῥῆγαβθθ τη ὺ δἷ5ο θὲ υδοά νδουῖ 

τ} 15 βίη ϊἰβίεγ ἱπιρ!!οδιίοη : 866 428". 

1οᾶ. Απιϊοὶραϊπρ 421". 
Ι1. ΖΟ ρι655] 418, ἴπαγα αἷβο [|ἴ ἴο ὠγεαδ, ἔοτ ψὩο ΟΡ. 

[5. 219.19 ( ““ κ]ογίοιιβ. πια᾽εβδῖυ ), πδγα [Ὁ 15. δβχρί ον ἀϑεά οὗ 
τῃ6 ἀτγεαά ἱηβρίγεά Ὁγ δμννεῦ πε Ηδ τγβ68 υρ ἴο ᾿υπάρηπιοηΐ. 

Ιῃ νίενν οἵ 41:11 06) γγα πιῖρἢϊ αἷβο γεπάδγ μρρέρέμρ : 50 Πα. 
12. Τῇ βαγίηρβ, νη ϊο ἴο ἔπε ἔγθη 5 Ἐπ πιβαῖνεβ βθθ 50 

νυν ἶδα, 11 ρύονε ννογίῃ 655 ἀδθέεποαβ δρ' αἰηδὶ σοά (11).----“ ]αχέ»5] 
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15 ἨοΪά γοιιγ ρεδοαβ, ἰεΐ πε δοπε, ἔπδὶ 7 πιᾶὺ βρεᾶΐκ, 
Απά Ιεξ οοπῖα οἢ πιὸ νηδί νν}]]. 

16.41 Ἡ}}}} ἴα πὶν Βεβἢ ἴῃ πὶν ἰδείῃ, 

Απά ρυΐ τὴν 11 ἰῃ πὶν παπά! 

15 ΒοῃοΪά, με »1}} σαν πιε;; 1 πᾶνε πὸ βορβ; 
Νανογῖῃε 655 1 111 πιαϊπίδίη τὶν αγ5 Ὀείογε Πίπι. 

16 Ἐνεδη {Πα 15 ἴο πιδὲ (Ὧπ οπιθῃ οὔ) βαϊναιίοη ; 
Εογ ποῖ Ὀεΐογε πίπι ἀοτἢ ἃ ροαϊεββ πιδ ΘΟΠΊΕ. 

566 ΡὮΪ]. η.--- 2 δησε5)] βοδγοεῖν γαρεῤαγίς (5εε ΡἢΪ]. π.), δυΐῖ 
γαῖμαγ δοςϑος (ορ. 1535) οὗ 5Ξῃ16145 ; Ὀεϊπρ' οὗ οἷᾶν ἰπβίβδά οὗ ἴγοῃ, 
τ εἶν ῬΟ5565 ἃγ6 ι.561658. 

132-15. ]οὉ ᾿ηϊεηάβ δὲ 411 μαζαγάβ (ορ. 9510) ἴο βρεαῖκ ἔγεεϊυ 
ἴῃ πιαϊηϊαϊηΐηρ᾽ ἢ15 ἱπίαρτίιγ. 

14. 7 ἐα16] ἸΗ τολεγεΐογο ὅο 7 ἑαζε, μον 5 ἱποοιιρδεῖα 
τυ [Π6 οοηΐεχῖ : ΕΝηι. “Αἱ 41] δάνθηϊιγαβ 1 νν11}} ἰακε," 15 

ποῖ ἃ 7518 4016 ἰγαηβίδίίοη οὗ 38: 5ε6 Ρῇῃ!}. π.0. Τῇα ἰάϊοπι ἰῃ δ 

ἄοεβ ποῖ οσουγ δραΐπ, Ὀυΐ πιυδί Ὀ6 βυποπυπίοιβ ἢ 2:2 τη» 

ἐξἴε ἐπ νὸν λαπά ἴῃ Ὁ, ΜΉΘ πιεδπηβ ἴο ᾿πηρογ! οὐδ᾿ ΠῈ6 (5668 

ΡὮ]. π.). ΗδγΖ (Ογίθρηζ. Ζέϊοναξμ5.γ) ΑῸΡ. 1913, Ρ. 343, δηά 

775 χν. 263), ἀγρυΐϊηρ, οὐ ἴπε ρτοιπά οἵ Εργρίίδη ρϑγβὶ]εἷ5, 

ταὶ τῆς ΙἀἸοπΊ5 πιθδη ἴο ἴακε ἐχῖγα οᾶγα οὗ οης᾿ 5 "|ξε6, ἀδἔεηάς 32. 

ΣΟ. ΑΚ5 ἴπ η5 οἾἿ τοῦῦ ]0Ὁ εχργαββθβ 5 βθῆβα οὗ ἴΠ6 πϑᾶγ 

ΔΡρρτοδοῇ οἵ ἀεαδίῃ.--- 7 λαυὲ πὸ λοβο] ἰἰϊ. 7 τοαΐξ πο, 50. ἴοτ 

δηγτῃηρ Ῥεΐτογ (ορ. 144); Οτὰ (ορ. ᾿4. ΦΤΕ ἘΝ.) ,“»» ἀΐνε 
(επιρμδιῖο) 7) τοσΐξ; 566 Ρῇῃϊ]. η.---ἀχαΐμέα "] 11τ, σῆρμθ, ῥγοὺυδ 
γέρλέ, 45 ν.ὃ. 

Ιό. 7Ζλαϊ] ἴμ6 ἕαδοϊ παῖ ἴοῦ οδὴπ δπὰ ἀοεβ πιαϊπίδίη ἢ ΐ5 
ἱηϊαρτιν Ὀείογε αοά (160) : τὴ}}5. 5 μἰβ στοιυπὰ οὐ Βορε {παὶ Π6 
1 υἱεἰπιαϊεῖν πᾶνα ϑαϊναϊίομ, Ζ.6. βιοσαϑβ Οὗ νἱοἴογυ (50, 6.9.» 

Ῥς, 1851, 2 5. 239), ἴῃ δἰβ ἀγρυπιεηΐ ἢ αοά, δηά ἰπαὶ αοά 

1} δάπιῖϊς ἀπά ρου Π5ἢ} Πῖ5 ἰηηοσεησα; ἔπε τεάβοη ἔοσ [πἰ5 ΒοραῈ 

[1ὲ8 ἴπ {πὸ ἔδοι (16) ἰπαὶ ἃ βοαεββ πιᾶπ ἄοεβ ποῖ δι οὗ ἢἰ5 
ον δοοογά δρργοδοῦ 6οά ἴο ἄύριια ἢἰ5β ἰηίερ τυ. ὉὍῆα 56ηβε 15 

βιδοίδητ ΠΥ {ΠῸ σαπια 1 [πε ν. Ὀ6 τεπάεγεά, ἔνε παῖ ἰ5. ... 

ἐλαέ ἃ ροάϊεβ5 πδη ἀοίῃ ποῖ οοπια Ῥεΐογα δίπι; ἰῇ [815 οδϑβα 16Ὁ 

σοηίδίπβ ποῖ {πε ργουπα ἔογ ἴπε δϑϑεγίίοη ἴῃ κ, Ὀυϊ πὸ ὄχρ]!οδ- 

τίοη οὗἩ {6 ργοπουη ἐλαζ: ἔἕογ ἴπ6 ργοπουη ἴδ5 πευΐγα!ν υδεά, 
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17 Ἡρδγ ἀΠΙΡ ἜΩΕΙ͂Υ ΠῚ ΒΡΘΘΟΣ, 
Αηά [εἰ πὶ ἀεοίαγαιίοη ὃς ἴῃ γου 68:8. 

18 Βεῃοϊά, πονν, 1 παν βεῖ ουΐ ἴηγἿ οα56; 

Ι Κπονν {παὶ 1 5841} θ6 7υϑεῆεά. 

19 γ[ο ἰ5 δε ἔπαὲ ν111 οοηΐαπαά Ὁ πιο ἢ 
Εογ ἴβδὴ νουΐά 1 Βοϊά πὶ ρβεδοα δπά ρίνο ὑρ δε ρβοϑβέ. 

39 Οηἷγ ἴνο τπΐηρβ ὅο ηοξ υηἴο πιο, 

ΤΒθα Ψ1Π11 οοὲ δἰδα πιγ58ε17 ἔγοπι {πὴ  ἕδοθϑ 
3: ΤΗΐηα δαηὰ νυἱίμάγαν ἔδτ ἔγοπι 16 ;᾿ 

Απά εξ ἠοῖ (Ὦγ ἴεγτον αθτίρῃς πιο. 
5. ΤΏδη 081] ἔποι,, δηά 7 νν}} τεβροπά ; 

ΟΥΙ ν1]] βρϑαῖς, δηά δηβυνεῦ ἴβου πι6. 

566 159 218, ὙΠ γεηάετηρ,, Ενεη Ἦασ, νῖΖ. αοά, 5 πὶγ 5αῖνα- 
εἴοα (ΕΝ πι.), ἰ8 υπϑαιϑέδοΐογυ ; βίποα ἢ, τυ δίοἢ πιυβδὲ Ὀ6 ἴπθα 
τεηάογεά Μ0», εἴο., ἀο65 ποῖ ΡῸ ννεῖ] τυῖτἢ 11.----Οὐαἴ655] 818 η. 

Σϑί. ΑΠἴογ δὴ ἀρρεβδὶ (7, γτεραγάεά ὃγ ΒΙ. ὨΪ. Ὦυ. 85 ἰηΐογ- 
Ροϊαϊςά) ἴο πὸ ἔστι θη) 8 ποῖ πηθγεῖν ἴο σίνα δίπι {πῸ ορρογίυπτΥ 

ἴο ϑροδὶς (12), θυ 4150 ἴο 1ἰβέδῃ σαγει!ν ἰο ᾿ἷ8 βιδιοπιεπέ οὗ δῖ5 
6856, ͵οὉ τορεαῖβ ἰῃ ἀϊβεγεηΐ νναυ8 ἢ 5 οοηνϊ οἰΐοη οὗ 85 ἱπποοδῆοα 

Αἰταδαν ἐχργεββοά ἰῃ 16 : (6 οἷδαγ βίδίοιηθης οὗ ἢῖ5 οδϑβὲ (185) 
τιυβὲ σᾶγγΥ οοηνϊοἰΐοη ; 6 ν1}} οδίδίπ ἃ νϑγάϊοϊ οὔ ἱπηοοεηὶ (185); 
80 οἶδαγ ἃ οδ56 458 [᾽5 0 οὔθ ουά οᾶγὰ ἴο σμδ]εηρε (193); εσο 
1 οἰδεγινῖβα, ]οῦ νουϊά γαῖμα ἀϊς πδη ᾿ἶνε (190). 

18, 7 λανε Ξε ομέ »εν σα5ε} ἴῃ Ἧ38. : 5ε6 ΡὮΠ]. ἢ.----) ἐλαὶὶ δὲ 7μδέζο 
64] τς υϑείοα οὗὨ τὴν ρίεα νν"1}} Ὅς δάπιϊῖεά, ἀπά 1 58.411 Ῥ6 ργο- 

πουπορά ἴο ὃ6 ἴῃ ἴδ γίρ δε ἰῃ ἐμ οββ6 αἱ ἰβϑι : ορ. 113, 18. 439. 35. 
Σρ8. 15. 5οϑ. 
20. Ετοπι πεῖε οὐ οῦ δάδγεββεβ ἀοά; δπά ἤγβὶ δ Ῥορϑ, 85 

6 π45 ἄοπα ρῥγονίουϑῖυ (959), ἰδὲ οὐ νν}}} αἱονν {πε οαβ8ς ἴο 6 
ἀεοϊάεά ἔαϊγν ἀπά ἴῃ ἃ ἰθραὶ γᾶν, απὰ ποῖ ὉΥ ἵμπα δχϑγοῖβθ οὗ 

Οοά 5 ἰγγεβϑίβειθ!α τρῆῦ; 1818 ΟΠ ρτδηϊεά, ἴο 18 οδγίδίη οὗ 

ΘϑίδὈΠ5ῃϊηρ πὶ οαδο ψῃεῖποι---ῇῈ ρσίνεβ ἀοά {πε οδοίοο---6 

Ρτγεΐειβ ἃ ἙΝ δραϊηβὲ ἀοά, οὐ αοά ρῥγεΐεγβ οπςὲ δρδίηβι δίπι. 

21. Ορ. οὗ 337. 
22. 1.εἰ ἀοά δε ρ[αἰπεῖθ᾽ (5) οὐ ἀείδπάδης (ὃ), α5 Ης ὙΠ; ορ. 

ο᾽"5.---Οἰ[ οὐ οἶξε : ο15 τ..--- ΑἸ ξτο6ν»} ο᾽δ ἃ. 
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35 ον ΠΊΔΩΥ δῖα πκίης ἰηϊαυΐε5 απ 5:8 ὃ 
Μαῖΐκε πιὲ ἴο ἵζῆον" ΠΙΥ ἱγαηβρτεϑϑίοη δῃα ΤΥ δίῃ. 

3. Ὑνμοεγείογε μἰά6βὲ που τπγ ἕδος, 
Απά Ποϊάεβε πιὸ ἴον τπΐπα ΘΠ ΘΠΙΥ 2 

35 ὙΠῸ ἴπουὺ βοᾶτα ἃ ἀσίνθη ἰεδῦ ᾿ 
Απά τυῦε δου ρυγβυς (6 ἄγγ 5:86 ὃ 

36 Τῆδι (ποὺ τυτίϊαϑὲ Ὀϊ(ῖος (Πρ δραϊηβὲ πι6, 
Απά πιαίκαϑδὲ πιὸ ἴο ἱπμογίξ ἴπ6 ἰπίαυϊε65 οὗὨ πὶ γουτδ : 

23 αοά ἔαρ ἴο τεβροπᾶ ἴο 7οδ᾽β ἰηνί διίοα ἴῃ Ὁ ἴο 
ξοτγηχυΐαῖε Ηἰβ5 ομβαῦρεβ, [οὉ βρϑδαῖςβ ου ; ποῖ, βονψανεγ, βίγ Εν 

δοοογάϊηρ ἴο ἴῃε ἤριυτε οἵ Ὁ, ἴῃ [π6 ἴογπι οὗ ἃ ἴεραὶ ἱπάϊοι- 
πιδηΐ, Ὀυὲ δἱ ἤγβ βιρρεβείηρ ΌΥ ἃ 86εγὶς5 οὗ αυδϑίίοηβ [δαὶ Π6 
158 βυβεγίηρ' ἔαγ Ῥεγοηά ἴπε ἀδβογῖβ οὗ δὴν [Πρ οὗὨ ἢἷ8 (5.33); 
θη ραβϑίηρ οὔ ἴο γοδεβοϊίΐοηβ οὐ οὐ 8 ῥ᾽ {11655 ἰγϑαϊπιεηΐ οὗ 

ταδηκίηά ἴῃ σϑησγαὶ (141-13), τεϊταγηίηρ᾽ ἰῃ 15:17 (ὁ Πΐ8Β οὐγῃ οδββθ, 
δΔπά δρρϑαϊϊηρ ἴῃ 15:16 τὸ (οὐ β ριἔυ, οὐἠΐγυ ἴῃ 15: (ὁ γοοοσά δρδίῃ 
ἴπι6 δοιαὶ εὐ] 6ββϑη688 οὔ Ηἰ5β ἰγεαϊπιθηϊ οὗ πίπι, δηὰ (18-3) οὗ 
τῆθῃ ἴῃ ρἜπεγαδί. 

23. 1ον, τπουρῃ ““ρεγίεοε " (1εἷ η.)}, ὅἅοεϑ ποὲ ἄδην ἴπδὶ πὰ 
[45 5ἰππεά (ςρ, 355); Ὀυϊ Βονν οἥδη 9 πονν ρτεϑεῖγ ἢ ποῖ ἐπουρῇ 
ἴο ἄεβεενα 411 πε βιιβεσίηρ' {παὶ πα δηάυγαβ; πεποα ἢΪ8 ἱπιρί!οἱξ 

οδδῖρε δραϊηδὶ αοά [δαὶ Ηδθ 15 ρυπίβῃΐηρ υπάεβογνθαάϊν δηᾶ 

ὉΠ] 51}. 
24. ΗΠοεί λοις ἐὰν 76] τεΐαβεϑέ ἴο Ὅς ἐπ βπάϊν ; ἔοσ {86 

Ἰάϊοπι, ορ. Ῥ8. 4080) (““ἴη τῃγ ἕανουτ," δηά “που Βἰάεβε τῆν 
ἔδος᾽"---:ης πεῖσαι ραγα 1163), το ῖϑ, 29 (““ ἰάς ἢ ἔλοε ᾽" ||“ οαϑὶ 
ΟἿ ἴῃ δηρεγ᾽) 18. 545; ἔογ “με Πίάϊηρ᾽ οὗὨἉ ἴπ6 ἔλοε" ἴῃ τεβϑηΐ- 
πχδηΐ ἔογ ϑἷπ οοπιηγ [δα δηά ττγοηρ᾽ ἄοπα ἀρ αίηϑὲ αοά (ορ. ν.᾽3 
ἢ6γ6), 866 18. 5717, τς. 4111...-.-Ὁ. Οἰτεά ὃγ ΕἸπυ, 4219. 

25 .. 15 ἰξ σνοσίδυ οὗ οὔδ πριν 45 αοά τυἱτῃ βυθοῦ ρογεβἔθηϊ 

ΒΕν ΓΙ ἴο ἰγεαῖ μα 50 περ εβ5 απ ἱποαρϑῦϊε οὗ γαεβϑἰβίδησε 85 
7059 ορ. γῆ τοῖδ.----δρανε α ἀγίυεη 1647 τααῖκα ἴο ἐγεηθῖς τ ἢ 
πιρδι (ορ. Κγ ἰπ 15. 219. 5) ἃ ἅγυ 1εδῇ αἰγεδάν ἀγίνε (ἴων. 2655) 
δῖῖπεν δᾶ τηϊϊπες ΌῪ ἴδ νἱηά.---ρηρσμο ἐἷγν εἰμδδί 6] Ῥαϊ ἴο 
θΒίρμε (ηΤῚ ἰῃ Ὁι. 4259, Απι. 11} δὶ βουγγίεβ αν οὗ 
1561. 

26. Ῥργίϊοεί δίξίεν ἐλέμρς] ραββεβϑὲ οἡ πιὸ βϑεηΐδθποα ἴο ραίημβι 
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51 Απά {μδὲ ἴποιι ρυξίεϑ πὶν ἔδεξ ἴη τῆς βἰοοῖκβ, 
Απά πιαγίκεβί 41] πὶ ν ρδίῃϑ : 

ΑβΡουΐ ἔπε 5οἷεβ οὗ τὴν ἔδεϊ ἔπου ἀγανναβὶ ἴπος ἃ 1ἴπὸ; 

38 ὙΠΟΙΡῈ (οπα βυοῖ 85) [6 41εἰ αὐναν κα ἃ τοϊίθη ἐπίηρ, 
{πὸ ἃ βαγπιεηῖ [πδὲ ἰ5 πιοίἢ-Θδΐδη. 

Ρυπίϑῃπιοηΐ : οα ἴπ6 ουδίοπι οὗ τεοογάϊηρ᾽ ἴῃ ττιεἶηρ ᾿πάϊοϊαί 
βϑῃΐθποθϑ, 566 ἢ. οἡ ἴβ. τοῖ. [Ι͂ἢ νίενν οἵ ἢ ἃ )υάϊοϊαὶ! 15. πιογὸ 

ΡΓΟΌΔΟΙε ἴμδη ἃ πιϑάϊοδὶ ἤρισα ογα : [πα πιοεδηΐϊηρ' οἵ δ 15. ποῖ, 

τπογαΐογα, παῖ Τῆου ργθβουθαβεὲ ἔογ πιὸ Ὀἱξίεγ πηεαϊοῖηαβ (Η].) ; 
οὗ νυϊτίδη πιεάϊοδὶ] ργεβουριοηβ ἀπιοηρ ἴδε Ηδῦταονβ ποτα 15 ΠῸ 

δνϊάδθποε.---. ]οὉ παά Ξἰππβά ἴῃ {π6 οαγοίθββϑῃθβϑβ οὗ γουτῃ {κὸ 
οἴδπεῖβ (ορ. τῦ, Ῥ5. 257); Ῥαξ 15 1 ψογίπυ οὗ αοά ἴο ἀτγαρ' υρ 
ἴδε5ε οἷά οἤξηοεβ, ἀπά τηδῖκα οῦ βυθδεν ἔογ {π6πὶ πον Ὁ ἔνεη 

ἰπ γουτῆ ἢθ μδά ποῖ 5ἰηπεᾶά πιοζα ἴδῃ οἵδεβ : ΨὮΥ ἀοθς δα 
ϑυβεν πιοῦα ἢ 

27. 1ο0᾽5 οοπαϊτίοη ἤριυγεοα 45 πὲ οὗ ἃ ργίβοηος ψῆοβθ 
τιονεπιθηῖβ ἀγα ἱπιρεάεά, δηά ψ80 15 κερί ἀπάεγ οἱοβα τυδιοῇ.--- 
ϑέροξ5] ἃ ἀϊβεγεηῖ πογά ἔγοπι παξ 80 γεπάεγεά ἴῃ ΕΝ. οὗ 76ζ. 
20" 2055 ἀπά ΕΝ πὶ. οὗ 2 ΓΒ. 1610; οῃ {πε στουπά πδὲ βοπιε πιονθ- 
πιθηξ δίοηρ' ρδίῃβ (Ὁ) ἰ5 ροβϑίδῖβ, βϑοπιὲ (Ὁ. Ῥεαϊκθ) βαρροβε 
τῆδῖ πὸ Ηδῦτγον ἴογηὶ υϑεά Πογα (94) ἀδποίαβ ποῖ ἤχϑα βἴοοϊκβ, 

Ῥαΐξ ἃ ὈΪοοῖκ οὗ ννοοά ἔλϑίεπαά ἴο ἴπα 'ερβ οὗ σαρίϊνεβ ἴο ἱπιρεάε, 

τπουρἢ ἠοῖ αἰτορεῖπογ ργανθηΐῖ, πιονοιηθηΐ ἔγοσι ρἷδοα ἴο ρἷδοβ. 

Υϑι 1 15 ἀουδίξι τ πεῖπενς ἴῃς ἰάΐοπι ἔδνουτβ [Π15 ἱπιεγργεϊδίίου ; 

δηά ἴπ ἴδε Ταϊπιυὰ φτασαΐα 15 σογίδί γ βοπιθι ἰηρ {παΐ, {|πὸ σἱροῖς, 
οοηῆπαβ ἴπ6 ρδύβοῃ ἴο 8 βἰηρίε βροῖ : [ἕν (Δ ΨΒ, 5.0.) οἰϊεβ 
ἔτοτι 2065. 28" “Ὑδε “αὐ: πιαῖκον ἱἵβ ἴῃ ἢἰβ οὐνὴ “αδ"--- 6. 15 
Ῥυπίβηδα ὈΥ̓́πηδδη5 οὗ 8 οὐνῃ ψογκπιδηβῃὶρ. [ἢ σδοοῖς 15 τρ δὲ 

ματα, 100 ““ οοπιραγεβ ᾿ἰπΊβεῖ ἴο ἃ πιαϊείδοϊογ, δὲ οπα {{π|ὸ (8) 
μείά ἔαϑε ἴῃ πε βίοοϊκβ, δὲ δποίμες (Ὁ) παύγουνυ ᾿ναϊομοά, ἀπά 
(Ὁ) υπδῦῖε ἴο ρ858 Ῥεγομά ργεβογϊβεά Ὀουπάς" (Ὀτ.).---δοῤεε) 
ΗΘΌ. »οοές. Οη Ὧ υ.᾽5 ἰηϊεγρτγείδιίοη οὗ 5, 566 Ρἢ1]. ἢ. 

28. ΤΠο ἰεχῖ, πιεδηίηρ δηά ροβἰτίοη οὔ ἴδε ν. αν Ὀδεῃ 
αὐυεπιϊοπαά ; Ὀυϊ 566 ΡὮΪ]. ἢ. . 

ΧΙΝ. :-. ον βἴγδηρε (ορ. 1333) τμαὲὶ αοά βπουϊά 5εγίσεν 
ΟΔ11 ἴο δοσουηΐ ογθαΐυγαβ 50 ἔγδί!, 5ῃογε νοά, ἀπά (ορ. γ᾽ δ) ΤΠ] 

οὗ υηγοϑὲ 85 πηδη Τῇ ράγβ]16}15π| 18 Ὀεϊζοτ, 1 τὸ τοηάθγ ἴῃ 15, 
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ΧΙΝ. τ Μϑδὴ πὶ 18 Ῥοσγῃ οὗ ψοπιδῃ 
5 οὗ ἔδνν ἄδλυϑβ, δπά (1]1] οἵ ἱγουδῖο. 

3 Ἠδ οοπιοῖῃ ἐοσίῃ {|κὸ ἃ ἤοννοσ, δηά 5 ουἱΐ ἄονῃ: 

Ηες ἤδεῖῃ δἴ53ο [κα ἃ βδῃδάον, δηά οοπεϊηυ δίῃ ηοΐ. 

5 Απά προη (οπε {10} {π|5 ἀοϑῖ του ορβη τπϊπὸ ὄγαβ, 
Αηά Ὀτγίηρ "Βἰπι᾽ ᾿πἴο πάρ πιεὴξ νυ τ ἴῃ 66 ὃ 

408 [δεῖ ἃ οἰεδη (δίηρ οου!ά οοαϊο ουὲ οὗ δῇ ὑποίεδη ' ποῖ οπε (οδη). 

δῚΗ15 ἀδγβ ἀγὰ ἀδϊογηϊπεά, 
Τδα πυπιρεῦ οὗἁ πἰβ πιοπῖῖ5 15 Κηοννῃ ἴο ἴδ 66, 

(πὰ) διῖ5 Π1π|| ἴῆου παβϑὲ δρροϊπιβα παὶ ἢθ σδηποί 

ΡΑ585; 
61, οοἵκ ΑΥΑΥ ἔγοπι δίπι, [απ 4} ἔογϑδγ, 

ΤΙ μα σδη δηΐου, ἃ5 δὴ πίγε ρ', μἰ5 ἄδγ. 

Μδη 15 ὈῬογῃ οὗ ψοπιδη ; ογ (Ὁ ].) ̓"" 5, Μδη {πὲ 15 θοσγῃ οὗ τνοπιδῃ, 

ΟΥ̓έεν ἄδγυϑβ, δπά ἔμ} οὗ ἴγοιθῖε, σοπιείῃ ἔοσίῃ.. ., ΕἸδθίΏ, εἴς. 

-8ον» 9} τοογεαρ:) οὗ βυοι ἔγαὶ! οτἱρίη.-- -Οὐ δ ἀα»5] Ἄνβη ἃ 11ξπ 
οἔὗἉ ραϊτγίαγομαίι ἰεηρτῃ (4219) πᾶν ε τεραγάβα ἃ58 Ὀγίεῦ ((ω. 49). 
- Ζοιδία) 41 (.) 45. 

28. ΟἿ. Ῥ5. οοὔ 104", 15. 4ο8:.--δ. Ορ. 89 η. 
8. σρ. γῆς 

4. Ορ. 411, 8. «αὐ, δηά 566 ΡΒ]. ἢ. 
5ζ. Τῇ, 45 15. ἔθ σαβε (15), πιδη᾽β {Π{| ἰ5. Ὀγίεξ, {π6 ἕδος 15 βοῇ 

ἱκηονγῃ ἴο δηά ογάἀαϊπεά Ὁγν ἀοά; ἰεῖ αοά, πεη, ἀε5ἰβὲ (65) ἔγοπι 
ΗΙδ υηκκίηαγ ραΖα (8), (παΐ πιδη πιᾶν δεῖ δὲ ἰεαϑὲ βοπια ρίβαβυγα 

Ὀεΐογε πῖβ Ὀγίεῦ παγά [16 15. ονεζ.--- 7] ἴπε Ὠγροιπαδεῖοαί ἰ5 
ἀν ϊκναγά : [ἔ οογγθοῖ, ἔπ ΨΠοΪ6 οὗἁὨ δ᾽ πδυ δ ργοϊδβίβ (5 Ὦ].); 

τπ6η τοηάογ: 1 δα ἄδυβ ἄγε ἀείϊεγηίηδά, (ΑηΔ) ἐπα ἡυπιρες οὗ 

μἷβ πιοπίη5. Κποννη, εἴς.---ὐές ἀα»5] (ἃ -Ἐ πον ϑαγέλ: τἈγεβηιῖ- 
οΑΠγ {πὸ 1ἴη6 νου δάπρῖ, δηὰ πάθεα Ὅς ἱτηργονεά Ὀγ βοπια 

δαἀαϊίοη ; Ὀὰϊ βοπιείπίηρ πὸ ὅν ζλδεθ νουϊὰ 6 ῥγείεγαδθϊο.--- 
Κροιορ 0] ἩεὉ. τοίξλ.: 566 οὗ ἡ. 

ό. Ζοοζ ατοαν ,)0Ό»:] 735 τοἶῦ ῃ.---4πώώ Δ γδϑαρ)] οὐ δείεί, 715 ἡ. 
Ἦ Τλαΐ ἦλθ πιὰαν οϑας6.--- ΤῊ) οὐ : ἐο ἐδ ῥοΐμέ ἐλαέ ( 85 15. 477; 
26. γ25ὅ, 3).-- ΑἸ λίγο] ἃ ἸαΌουταν Ὠἰγεὰ γ [Π8 ἄδγ : 71" η. 
--ὐΐς ἀα»] 1.6. ἴῃε οἷοξε οὗ [ἰ5 11; δἵ ἰεαβὲ ἰδεῖ {π6 δνεηΐπρ' οὐ 
τηδη 5 [πὶ Ὀ6 ἔγεθ ἔγοτη αοά᾽ 5 1|-ἰγβαϊπιεπῇ: ορ. τοῖο, 

7-1ο. Τῆς ρ]εά (6) ἔος βοπια Ὀγίε βηδίος οὗ δηὐογπιθηΐ Ῥαΐογε 
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ΤΈΟν ἴδοτα ἐς δορα οἴ ἃ ἴγϑ: 
11 6 ουξ ἄονγῃ, [δ ν}}} βργουῖ αραΐῃ, 
Αηά [15 Βοοῖβ ν"1}} ποῖ οδδβα. 

8 Τβουρῇ 118 τοοῖ νὰχ οἱά ἴω ἴπ6 δασίδ, 
Απά [ἰ5 βἔυπιρ ἀϊδ ἴῃ ἴδε ρτουηά; 

9.Αι [Πα βοδηῖΐ οὗ ννδῖοσ ἰζ νν"1}} Ὀυά, 

Απηά ρυῖ ἔοτί Ὀγαποῖαβ {πὸ ἃ γουηρ᾽ ρἰδηῖ. 

10 Βυϊ ἃ πιδη ἀεί, δηὰ Γρβββεῖῃ αἰναγ): 
ΥἝεα, πιδη ρίνεῖἢ υρ ἴπ6 »ῃοβῖ, απ τυβογα ἰβ μοῦ 

11 γγαδίοιβ [81] ἔγοηι ἃ [δΐκα, 

Αηά ἃ εἵνες ἀδοδγεῖδ δηὰ ἁγίαις ὑρ; 
15 Αηά (30) πιδῃ 1ἰοῖ ἄοννῃ δηά γἰβείῃ ποῖ: 

ΤΙ! πα πεανθηβ Ὀ6 ΠΟ πιοζα, ἴπον ψ1}1} οἱ αὐνϑῖκο, 

Νονγ 6 του βεά οαΐ οὗ {πεῖν βίθερ. 

ἀδδῖῃ ἰ5 Ὀαϑε οὐ ἴδμα ἱπιροβϑβι 1} Ὑ ΟΥἨὨ ΔΩΥ δηὐογιηδηξς δῇογ 
ἀδαῖῃ ; πιδῃ οὔσα ὅεδά, υη|1π  ὸ ἃ ἴσο ἴπδὶ 15 ουὐ ἄοννῃ, σαπηοῖ 

Ὀ6 τεὐυνεηπαῖεά δηά 5ἴατὶ 11 ἀρ δίῃ, Ῥὰαϊ ραᾷ5568 ΔΙΥΑΥ ἔογ δνοῦ 
Ἰεανίηρ πο ἴγδοθ Ῥεπίηάδ, Ὑπαγα πιᾶν 6 5ο0πὶῈ γεέδγθηοα ἤογο 
ἴο βρεοϊῆςο, ἀε]] Ῥεγαῖα ἰγεαϊπιθης οὗ ἴγβεβ βυοἢ 845 ὑΝ εἰζβίείη (1π 

Ἀε].) τερογῖβ 845 ουβίοπιδευ οὐ ἴπ6 δαϑὲ οὗ Ϊογάδῃ, ὄἜβρεοΐδ!ν 

τουπᾷ Πδπιαϑοι ; ἔγεεβ ἡ Ὡοἢ ΓΠΓΟΙΡἪ ἀρὰ Ῥερίη ἴο ἄδοδυ δηά 
ἴο γε! ροοῦ ογορβ δῦὲ ουξ ἀονη---οἷοδα ἴο ἴ86 στουπά ἴῃ ἴπ6 

οΆ56 οὗ νίπ65, ἢρ5, ἀπά ροπιερτδηδίεβ, δηά υἹἱτ πίη ἃ ἔδιν δεῖ οὗ 

ἰξ ἴῃ {πΠ6 σ456 οὗ ἴπε τνναϊπαξ; [πΠ6 ποχί γεδῦ πεν βΒῃοοῖβ βργίῃρ 
ἔγοαι {πῸ τοοῖ, δῃά {8686 β βεαμθηιν ὕδαγ ἔγυϊς ἔγθαῖν : αἱ 
ἐπδὲ 5 πεεάεά ἰ5 παῖ [00 πιεπίίοηβ 85 ἃ οομετο σέμ σα πον 
--αδυηάδηξ τναΐοτ. ᾿ 

8. .5.2.’}} »Ἱ}: 18. 11] (566 ἡ. ἴπ6γε).--- 726 φγοια] ΗΘΌ. δὲσ 
ἐἴωεί, 5 55. 

9. 41: ἐλθ φοϑηξ 97 τοαίο»ἢ ορ. “"Α5 ἃ βεγίωρ οὗ ἴονν ἰ5. Ὀγοΐκεη, 

ψν ἤδη [ἴ δοεηξοίῃ πὸ ἤτε,᾽ 16. 169. 
10-12. Ορ. γ11, 
ΙῚ. - [3. τοῦ; 566 ΡΠ]. ἢ. 

Ι2Ό, ς. Μδῃ υ}]] ποῦν (ςρ. Ῥβ. 725" Τ. 1 8. 57.) ἀνγαῖκε ἔγοπι 
τε 5ἴεερ οὗ ἀδαδῖῃ. 

12-1ὸ. ϑνουϊά τπᾶὲ ἴξὲ ψεγα οἰδεγνβο, δηά ἐπαὶ αοά νουϊά 
τΆΔΚα 5Π6οΐ ποῖ ἃ ἰαπά οὗ πο τεπιεπιδγαποο ἴὸ ψ πο ἴω Ηἰβ 
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18 ΟἿ τῆ ἔποιι τνουϊάοοὶ δἰ46 πιὰ ἴῃ ΘΠοοῖ, 

Τῆδῖ δου νψουϊάεϑι Κϑαρ πιὸ βεογεῖ, υη{}} τ Ὺ πγδῖδ ἔυγη, 
Τπδαῖ ἴδοι ψουϊάεδε ἀρροὶπε πιὸ ἃ {᾿π||ξ, δῃὰ γεηθηθεῖῦ πιὸ 

16 Τξ 4 πιδῃ ἀΐε, ψ1}} πὲ [ἴνα (ἀρ αἰ) 
ΑἹ πὰ ἀδΥ8 οὗ πὴ ν ̓ ψαγίασε ψουἹά 1 τυαΐξ, 
ΤΙῊΙ αν τοίθαϑε βου οοπια : 

16 ΤΒοι 5ῃουϊάοϑδξ 0811, δηὰ 7 νουϊά δηβινογ ἴΠ66: 

ΎΤΒου ψουϊάεδὶ γοᾶγῃ δἴζογ ἴπ6 τοῦ οὗ [πΐπ δαηάβ. 

δῆρον Ηδ βϑεπάβ πιθῇ ἴοσ Ἔνεσ, Ὀᾳϊ δὴ δϑυΐυπι (ργον! δὰ Ὦγ Η!5 
ἴονο ἔογ Ηἰβ ογεδίυγεβ, 160), τυ ῃ!]6 Ηἰ8 ψγαῖῃ ἰ8Β αργοαά. [Ὁ οὐἱυ 

1 όσα οογίδίη {πμδὶ δες ἃ ἤχεά ρεγίοά, αἀοὐ ψουϊὰ τοπιθπιῦοῦ 

7οὉ (45 Ης τοπιεπιρεγεά Νοδ, πε οὐ͵εοξ οὗ Ηἰβ ζσαςε, ἴῃ τ 
ΑΞΥΪαπὶ οὗἩἨ ἴΠε αγίς, αη. 81 Ρ), δηὰ βυπιπιοη Πἰπὶ Ὀδοῖς ἔγοτι 
5860] δηά ἀδδίῃ ; ον ν ΠΡ νουἱά 1οὉ τναῖτ, (ἢ υβ ἱκπουνϊηρ᾽ 
{παι ἴῃ ἴπα οηά [16 δηά ἔτ Παν ἱπξαγοοιγβα ἢ αοὐ ποιά Ὅς 
τεηεννοά, Βιυῖ ἴποζαὰ 18 πὸ πορα οὗ βυοῖ ἃ ἔπζυγε (16. 53 ΘΘ ρβοί δ! νυ 
190.) ὙΤΠυΒ [οὔ πεζὰ οοηβίάοτβ 6 ἰάεα, δηά [8 πιεβηΐηρ ἢ 
ἰξ νοτα γεδὶ, τπουρ ἢ Πα 5111} ἀἰϑηγ8565 [Π6 γα! Ὑ, οὗὨ ἃ ἔπίιεα 

1:ἴ8 οὗ οοπιπιυπίοα ψἰε αοά: ρτονίουϑίγ (γδ 3) Πα Π45 5 ΠΙΡΙῪ 
ἀουδίεά {πες εχἰβίθβηοε οὗ βυοῖ ἃ ἔυσζυγο, σπου οοηιεπιρ[αἰίηρ᾽ 

118 βἰσηίϊδοδηοα ἰἔ 1 νεγα γααΐ. 

13. Τα] ορ. ο'δ, ὅση. 279. 
14. Τ1ἰης "18 ρεμαρϑβ πιβρίδοεά, ογ 8 πιαγρίπδῖ απηοϊδιίοη. 

Ενδη ἱ τεηάεγεά, 85 Ὦγ Ὀυ. (8ες Ρἢ]]. ἢ.}, “1 ον ἃ πιδῇ πιὶρμς 
ἀϊε, απ [ἶνες αραΐη,᾽" [ἃ ἔογπιβ ἃ Ῥδα ρδγβ!ῖεὶ ἴο 125--- γα» 7αγε] 
)λ π.--ὐἰλοίθα5 6) οὐ τεϊϊεῖ ἔγοπι 5160]; [86 τνογὰ ἀρρεδῖβ ἴο 

ἐπιθοαν ἃ πλ]Π Αγ ἤριυγα οὗἨ ομδ βοϊ ἀϊεν οἵ ἴγσοορ Ὀεΐηρ' γερίδοεά 

Δηά 30 τγεϊϊεανεὰ ὈγΥ δηοῖποι (ορ. οὐ 107); θὰ οὈνίουδὶν {86 
ἤρυγε 15 ηοΐῖ ἴο δ6 Ργεβββά., 

τθδᾶ. Ορ. 1333», τβουρ ἢ τδ6 ,ρερε οὔ {πα [πὸ 8 ποῖ τερεδίοά 

Πεγα.--- Κραρη α6»] ορ. “"5εεἰς ἀΠρ παν ον," γ ἡ.--- ΤᾺ τοογὰ 
οὕ ἐλίπε λαμ αε] ορ. τοῦ 5.13, 

τόῖ. Ἰοῦ 868 Ἔεχργεββϑά [πὸ νυ ϊβῇ ἔογ ἃ παρρίος ξαΐυγα ἴω 15.-16, 
,»ν Οοὐ᾽β 2γέφοηξ αἰιἰτυὰς ἴο Πἷπιὶ 8 80 υηίγ θην δηά υηΐοτ- 

δἰνίηρ [πᾶὶ Ξοπιειμίηρ ἀἰβεγεης οδη Ὀυϊ Σὲ ἀεεῖγεά, δκΖ (18:3) 
ἴπαῖ ΠΑΡΡῪ δπΐυτα οὗ Πῖ5 ἢορεβ8 Μ1]1 ἤοὶ Ὅς τε σε. ϑυοῦ 5 

ἴδε πιεδπίηρ᾽ δηὰ οοπηροίίοη οὗἉ ἔπ νυν. 848 ἜἌχργεββεά ἰη [6 ἀρονθ 

9 
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16 ἘῸὸγ πον ἴπου πιιπιθεγεβὶ ΠΥ βίαθρϑ ς 

Τῆου ἀοβί ποῖ "ραββ᾽ ονϑὺ ΠΊΥ δίῃ. 
1 ΜΥ ἰγαηβρταββίοῃ ἰ5 βεδ] 6 ὑρ ἴῃ ἃ θδρ', 

Απά δου ἐαϑίθηδβξ Ὁρ πιῪ ἰηϊχυΐγ. 

18 Βαΐ ᾿Ἰηδεαά ἃ πιουπίαϊη ἔΔΠΠ ρ᾽ οτιι πη Ὁ] 6 ἢ) ἀὐνανν, 
Απά ἃ τοοῖκ ἰ5 τεπιονεά ουῖ οἵἉ 115 ρίασα; 

19 ΤΏς τναΐοϑγϑ νοᾶγ {Π6 βἴοηδϑβ ; 

Τῆς ονεγῆοννϊηρβ ἐπεγεοῦ ψαϑἢ αὐσᾶὺ [Π 6 ἀυκὲ οὗὨ [πὸ ἐδγίῃ : 

Απά (50) που ἀδδίγογεβί [ἢ ἢορα οὗ πιδῃ. 

ἐγαηϑδίίοη. Βαΐ ἴξ ἰ5 ποῖ δτορεῖδεσ πδΐυγαὶ, δπὰ πιο ἴῃ τ86 

νν. 15. αιηδίριουβ : πον ἤᾶνα δοσογαϊηρὶν Ὀεθη ΌΥ οἴπογϑ υπάδτ- 

βἴοοά ἴο οοπΐδϊη ἃ οοηπεϊπιδίίοη οὗ πε ἀεβογριίοη ἰη 16 οὔ σοα᾿ 5 

ἔθη αἰτυάς Πορεά ἔογ 'ἴπ {π6 Μμέμρε (βεε ῥῃ!}. ἡ.}; δαῖ 
ππίογιυηδίεοϊν {Π15 νίανν, ἴοο, σδηποῖ σοηνθηϊθπεν Ὀ6 δοσοπιπιο- 

ἀαίεά ἴο {πὸ νν. [πγουρθουῖ; [1 εγα αρῃς νὰ μου ὄχροοῖ 

ἴῃ 15 [Π6 ἱπιρέ. 45 ἰπ {π6 οἴδμαγ 11π65 γαΐῖμεγ ἴῃδπ {Π6 ρατί. (ὉΠ). 

16. ΣῸ» ποιοῦ] 85 731: δαυδιν Ἰερτἰπιαΐα 15 {π6 τοπάθγπρ ον 
ἠλόη; 50 413.---ΤΆοι »εριδονσοέ 171») “ἰ625] νναϊομεβε πὶ πιονθ- 
πιθηῖβ ἴο ἴδε δοοουπῖ οὔ πε 1δαϑβί 5110: ορ. 416 (3431) ἀπά ἔογ πα 
τπουρδῖ, 1257, 1Γ δ νν. ἀδβογῖθα [πὸ ξαΐαγα, ἰ νου ΡῈ Ὀεβῖ 

ἴο τϑδά (ορ. 93): Εοσ ἴβδη ἴπου τννουϊάοβὲ ποζ ΠυΠΊΡΟΥ ΠΥ βίθρβ. 
---ρραες ουε’} 50 (α; 3} τοαΐολ οὐυθν, νυ ιϊοῦ σου! βυΐξ ἃ ἀδβογὶρ- 

τἴοη οὗ ἴπὸ ἔαΐατε; Ὀαΐ ἴο δοοοπιπιοάδίε 38 ἴο 4 ἀδβογίριίοη οὗ 
ἴῃς ργεββηΐ, {πῸ {πὸ πιυβὲ Ὀ6 ἐγαπϑαῖϑά ἱπξεγγορ δενο!υ (ροββῖθ]ς, 
Ῥυῖ αὐνκιναγα): ““Ῥοβῖ ἴπου ποῖ τννδίοῃ ονεσ πὶ βίῃ" 

17. 1005 Ἰγαπβριεβϑίοηβ γα γεοογάεά ΌὉν αοά ἴῃ ἃ τγίτηρ᾽ 
(ορ. 7ετ. 171} βίοι 15 θουπὰ δηά βϑαϊθά τι (ορ. ΔῚΠΠ Ἣν, [5. 815). 
-ἰδοαϊοαῖ 19] ἴον βδουγιν ἴῃ ἃ θαρ᾽ (ἼΧ) ἴο θὲ Ὀγουρπὶ ἔοσία 
τμαποα ἔοσ ρυπιϑῃπιοπί: ορ. Ηοβ. 1312 ““ Βουπά ὕρ (ἼΥ) 15 186 

ἰηϊᾳυϊίγ οὗ ΕΡγαῖπι," Ὠΐ. 3.255.----  αδίθνιθε {9} 111. ρΙαβίεγεβι (135) 
ονδῦ: ἤεγα, ΡᾶΓΆ116] ἴο ἐς σοαζεα τ, ἴα ρῆγαβα ἀρραγθηῖν πεδη8 

Ρ᾽αβϑίθγεδί ονεῦ ἢ ναχ. Βα., ῆο δάορί5 πε νίενν {πὶ {πῸ 

νν. τοῖεσ ἴο {π6 ἔαΐυγα, υπάετγβϑίδπάβ ἴπΠῸ ἤριγε ἴο 6 παῖ οὗ 

ἰνίηρ ἃ ψῃϊα ἀρρθάγαησα (ορ. [5. 118) ἴο (τεα) βίη; τῆς ᾿ἴπὸ 
1πδη πιοδηβ ἰδδῖ αοὰ ἐογρῖναβ 10Ὀ᾽5 5ἰηβ. 

18, 19. ΤΙςε επιρπδῖῖο ἱνογάβ ἴῃ 18 αγὲ »πορρξαΐμ απὰ γοοῖ: ἴὲ 
ὄνϑη ἔπ6β6 πιρν τπΐηρ5 οοπια ἴο ἀδϑίγιοιίοη, ον πιθοῦ πιοτα 
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30 Τπου ργανδιϊεσὶ ἕο ἐνεγ αρδίηβε πῖπι, ἀπά ἢθ ρβββείῃ ; 

Τῆου οπδηρεβδὶ ἢΠὶβ οουπίεπᾶποθ, δπὰ βαπάσβι ἢ πὶ 

ΔΝΆΥ. 
31 ΗΙ5 5005 οογὴξ ἴο ποηοιι, δηά πα ἱκηοννείῃ ἴ ἠοῖ; 

Απὰ {πῈΡ γ Ὀγουρμὶ ἴον, ὈὰΣ Πα ρεγοείνει ἢ {παπὶ 
ποῖ. 

5 Οηἱγ Πίἰ5 βαϑἢ ἀροη πἰπὶ μδίἢ ρῥαΐῃ, 
Απά δῖ5 5οι] ὕροη πἰπι πιουγηδίῃ. 

([5) ἀοεβ5. πιδῃ ἀΐε ψτπουξ πόρε οὗ Πἰνίηρ᾽ ἀραΐϊη Οὐ 185 56αὲ 
ΡΒ. π.; ᾿80 15 οἰϊεά ἴπ 184.---- 82] δὴ δπιρμδίίος δάνεγβαῖνε, 

νοι ψουἹά Ὀς Ὀεβῖ Ἔἐχρίαϊπθά γ ἔπε νίενν {παᾶὶ πε ἀεβογριομ 

οἵ ἴῃς ἀεδῖγεά Ὀὰϊ ἀεβραϊγεαὰ οὗ ἔαΐυγε Ἔχίεπαβ ἄόνη ἴο 1; αὶ 

566 ου ἴδ: 
20. ἐας:64}] αννᾶυ, ἀϊείῃ : 580 τοῦ, 2 5. 1253, Εο. τ’ 40, 

Ρ5. 49᾽"---ἃαὶ σοπιπιοη 5εηβε οὗ λαζαζα ἴῃ Αγδοϊο.--- Ζἄοι, σλατιροοῖ 

λὲς σομροηαροο) ἴῃ ἀεαῖῃ, ψ ἤθη ““ Πεοδυ᾿ 5 εῇδοίπρ' ἤηρεῦβ, 

Ηδνε βινερὶ ἴδε [65 ποτα Ὀεδυῖν ᾿ἰηρεγβ." 

21. Ὠϊ5πιϊ5βθα (290) το Θῃεοῖ, [ἢ ἀδδὰ πο ἰοῆριευ ανβ Κπον- 
Ἰεάρε (Ες. 96) ἐνεη οὗ νμαῖ νου]ά, 1 παν τνοῦα αἵνα οἡ βδαγίῃ, 
πιοβὲ ἱπεϊπιαίοϊΥ οοποαγη ἔπ 6πὶ: ΟΡ. 221}. πος ἔγοιῃ 8 δηά, ἴῃ 
Ῥαγίουϊαγ, 195 οηναγά, {πα ἀΐτεοῖ ρεύβοπαΐῖ γεέδγεηοα 15 αθαπἀοηθά 

δηά {86 ἔαϊε οὗ πιδῇ ἴῃ ρεπεγαὶ 15 ἀερίοἰεά, 51 5 ἠοῖ, οὗἩ οουζγδβα, 

ἱποοηβίβίθης ἢ 119 ([π6 1055 οὗ 05 ομ ] ἀγεη).--- τὸ δγορὴξ 
Ζοτο] οοπιε ἴο ἀϊβῃοπουγ: 566 ΡΒ]. ἢ. 

22. Κπονϊεάρε ἀοεβ ποῖ βυγνῖνε ἀβδίῃ : βεηςεπου (0068 : 

τε ἀεδά πιδη ἔεεϊβ [Π 8 ρδηρϑβ οὗ ἄβοδυ, 85 {π ἤδϑβἢῃ 51}}} οἱοι πίηρ᾽ 

μῖπιὶ πιουϊάετβ ΔΎ, δηὰ ἢὶ5 βδοὺ οδῃ σγίανα ἔογ ἴῃς ἀγεᾶγυ 
εχἰβέθποα ἴο ῃΐοῃ Πα 15 σοηδεπιηδὰ ἰη ϑἢεοὶ. Ορ. υα 1 1611Ὁ 

“ἢ 6Υ 5841} εερ δἱ ἔδβεϊηρ," νὶΖ. [6 γε δηὰ ψογπὶ βεπὶ ἰηΐο 

1δεῖγ ἀεσαγίηρ Ηδβῃ : 566 αἷβο 15. 66539.---ζγροηε ἀΐημι) τοὶ π. 
Οα νϑτγίοιιβ πιϊβίδκαη νίαννβ οὔ ἴπ6 ρῆγαβθ (5 ἢ 85: ΟὨΪΥ 50 
Ἰοηρ᾽ 85 δὶ58 ἢεβϑῇ 5 Ὁροὴ ἄοββ 6 ἔδεϊ ραΐῃ; οὔ, οὐἱυ ἔογ Πῖπὶ 
ἄοαϑ ἢ15 βϑῇ ἔδεϊ ραϊῃ), 8εὲ ὮὨΪϊ. ογ Βα. 

ΧνΝ. ΕἸΐρμαΖ᾽5 ϑεοοῃά βρεεβςῇ.--- ΤῊ ϊ5, {πὲ ορεηΐηρ᾽ βρεεοῖ 
οὗ ἴπ6 βεσοηά ογοῖς, σοηϑβϑίβ οὗ ἃ γθῦικα οὗ [Π8 ἱγγενεγεηῖ ἴοπα 

οὗ 100᾽5 Ξρεβοῆεβ, οὗ [5 γοὐδοίϊοῃ οὗ ρεητίεγ οογγεοϊίοη, βοῇ εν 
ΕἸΙΡμΔΖ μαά οβεγεά ἰῃ ἢἷ5 ργενίουβ βρεϑοῖ (11), ἀηὰ οὗ μῖβ μαγὰ 



132 ΤΗῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [Χνυ. 9-4 

ΧΙ. τ ΤἼΠποη δησνογοά ΕἸΡΠ4Ζ ἔπε Τεπιδηϊία, δπά ϑαϊά, 

5 Θῃοι4 ἃ ννῖβε πιδὴ δῆβννασ τ νην Κπονϊεάρο, 
Απὰ ἢ! Πἷ5 ὈΕΙΠγ τυῖτἢ ἘΠπ6 βίζοοοο, 

8 Αγρυΐϊηρ᾽ Ἰ πηργοβίδθίςα 1, 
Αηά υἱῖῃ βρεϑοῖεβ, ν βαγονἢ πα οδη ἀο πο ροοάϑ 

4Υδα, ἐλοιε ἀοαβῖ αννὺ ἘΠ ἔδαγ, 

Απά τεβίγαϊπαβί πιυβίηρ᾽ Ὀεΐίογα σοά. 

δηά οδάμπτγαϊε ἰδηχροῖ (1 15), Ιεδάϊπρ' ἂρ ἴο ἴπε σπᾶγρα ἰῃαὶ Πα 15 

νϊοκεά Ῥεγοπὰ ἴπ6 ρεπογαὶ υηγρθουβηθββ οὗ πιθη (15 16), ἀπά 
ἃ Μαγηΐηρ ρῥἰοΐυτε οὗ {πὸ ἀλτκ δηά πορεῖεβ5 ἔαίε οὗ ἴθ ν]οϊκεά 

(118. Ὑπὸ αἰευδο οὗ ΕἸΙΡμαΖ ἴῃ ἢἷβ βεοοπά ἰβ οὈνίουϑν 
βανογογ βδη ἴῃ ἢἷ5 ἢγδί βρθδθοῦ: ἴῃ ἴῃ6 ἢἤτγβι πε δάάγεββες [00 
85 οὔθ Ψῆο ἱηάεοά ξ4115 ἴο δοσερὲ δίβ βυβεγίηρβ ψΠ δα 
Ῥαϊζξηοα βίοι ἢ6 δά ἐογπιουϊυ τοοοπιπηθη δα ἴο οἴπογϑ, Ὀυΐ 

γῆ 15 511} πεῖ Ὀγ γεϊρίοη (46); μεγε, δἃ5. ὁπ Ψῆο 15 δραπάοη- 
ἴηρ᾽ τεϊρίοη (153), δῃά ρίνίῃρ' νὰν ἴο ροβίεϊνε ὈΪαβρἤαπιν (65) ; 

ἴη τ ἤτβι βρεεοῦ ΕἸῚρμδΖ ἱπίγοάυοοβ ἴπ6 υηΐνογβα!"ν οὗ ΒυιπΊδη 

υηγρ  θοιιβηεβ5 (413.), θὰ ποῖ, 45 βογα (16 16), ἴοὸ βυρρεβί παῖ 

100᾽8 ψίοκοάηβββ βχοβαάβ ἱξ; δηά, δρδίη, πῃ (τ ἢγϑί βρεθοῖ 
ΕἸΙρΒαΖ ββεῖκβ ἴο ἱπάυος ταβίρῃδίίοη ἴθ ἴοῦ ὈΥ ἢἷ8 οἷοβίηρ 
Ρίοΐαγα οὗ {π6 υἱεϊπιαῖα ἐδ]! Ὑ οὗἩ ποθ ττῆο ΠυΠΙΡΙΥ ταοεῖνα 

βυβδείηρ, 116 μεγα 6 βϑαῖζβ ἴο ἰθγγν 10Ὁ ουἱ οὗἩὩ ψῆαὶ μα 

πονν τεραγάβ 85 5 βχοδρίίοηδὶ νυἱοϊκεπεββ Ὀγ ἃ οἱοβίηρ' ρίοϊυτα 
οὔ ἔπ ἔδλίβ οἵ {π6 νἱοκοά. 

2. Ορ. 83 ττ.--- τοίρο τηα"] βυσῖ 85 [οῦὉ οἷαί πιβ (128 1315} ἴο 
6: ἴξ 18 1655 ργοῦδθ]α (566 Ρἢ1]. η.} τὲ ΕἸῚΡΠ 42 αϑίκβ ν μοῖμος 
ἣθ 45 ἃ 156 πιδῃ 5ῃουϊά »ιῶζθ ἄριδηθ6᾽ ἐο 1 οΌ᾽ 5 ννοτγάϑ.--- παν 

ἀποτοϊορ6} ορ. 832 τ65.---ἐὅΣΣἙ δο1»}] νι δηοα, ἀπά ποῖ ἔγοπι {π8 
Βοαγὶ (8:0), πε βεδὶ οἵ υηδεγϑίδπαϊηρ,, νογάβ Ὄχργεββϑίπρ παν 
Κηονϊεάρε ἀγα βροΐκβη.--- 726 οἱγοοοο] νϊοϊεηξ (ορ. 853) ἀηὰ δυτγί- 
α] (ορ. 119 5... 

3. Αγ»ρμΐμρ} 138.6: 700 πδὰ ἀεδϑίγεά ἴο ἄγρια τ αοά, Ῥαΐ 
πιῖ5 νογάς δαά Ὀδδη οὗ πο υ86: {πεν δδά ποῖ Βεῖραά ἴο 65: Ὁ] 5ἢ 

818 0858. 

4. Τοοοεέ στοὰ» το] ἔγαπίγαϊεϑε (513), ἀπηυ]δβὲ, ἀεβίγογαϑε. 
--ϑα’} οὔ σοά, ἐ.6. τεϊ!ρίοη, ἃ5 'π 46. [πα ἢ 15 ἀουθε]655 ραγϑ]!εἱ 
ἴο 5 πὰ Θχρίδβεβ ἴπῃ6 βδπθ βΈπογαϊὶ ἰάθα, νὶζΖ. ἔπαὶξ 1οὉ [85 
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δ Ἐὸοὸγ {πῖπε ἰηϊαυϊεν ἰοδομεῖῖ τπ γ του, 
Απά ἴπου οποοβαϑὲ {π6 τοηριια οὗ ἴπ6 οὐδεν. 

6 ΤΗΐηα οσῃ που οοπάἀδηχηδίῃ ἴΠ66, ἀπά ποῖ 1; 

Αηά {πῖπε οννῃ 1105 ἰθϑῖ ν ἀρ αίηβε {π66. 

Τ νναβὶ ἴδου [86 ἄγβε οπα Ῥογῇ ἃ πηδ ὃ 
Οἵ ναβϑὶ δου Ὀτγουρδι ἔογιἢ Ὀδέογα {πῸ 1115 ἢ 

Ὀεσοπιε ροϑιτίνεῖϊγ ἱγγεϊρίουβ, " γεξεγγίηρ ἴο ἰηνναγά βαπεϊπιθηῖ, 

Β ρεγῆδρβ ἴο {πε ουξιννατά ορβεγνδηοα οὗ γεϊρίοη ; Ὀυξ ἔπε Ἔχαοῖ 

πιεδηΐϊηρ οὗ θοῇ νΌ. δπά οδ͵εοϊ 5 αποογίδίη : γοσζγαζροεί 5Ἀου]ά, 

Ῥεῦπαρβ, γαῖμα Ὀ6 ὑριῤαΐγοοί, αὐρμέπίολοσέ: ἴῃ 6 νΌ. (07.}) πιδδῃβ 

ἴο ἑτωδέγαοσέ (α5 ορροξββὰ ἴο σαη---Ὠι. 42, Εο. 415, ἀπά ἴῃ ΝΙΓ. Νιι. 
4651), το λάνγατο (ν.ὃ 261 δηά, ροϊπιεά Ρίεῖ, 2657 (η.}), οὐὐγεέμεολ 
(Εχ. 2119). Τῇε ΝΙΕ, ἴῃ Νυ. 97, Ξοπιδίπη65 οἰϊδά ἔογ ἔπ πιεαπίηρ' 

γέσέγαϊηι, ταβδπβ 0 ὅδ ποὐλάγατορ : 8566 ἢ. ἴπ6γα.--- ὐερέηρ] ἴΠ6 
πουῃ (ΠῚ) οοοὺγβ αἷβο πη Ῥ5. 1107 (““ΤῊΥ ἰᾶνν 15. (1Π6 βυδήεσε 
οἵ) πεν πιυβίηρ "ἢ 7: οπ 186 τοοῖ 566 ΡὮ]]. π. οἡ 711, Ὁ. 
ἀείδοϊβ πεγα ἃ τεΐδγεηοα ἴο ἴδε γενδγεηζδὶ 5:]}16ῆσα γοαυϊγεά οὗ 

ψνογβδίρρεβ (ορ. Ζεο. 217, ΗΔΡ. 239). Βι. τεπάδεβ ἢ: Απά δοιὰ 

ἀτγαννεβὶ σορεῤίαϊπές (ΠῚ 45 ΠΣ ἴῃ 712 ΟἿ τοὶ 2ἀιλ 233) Ὀεέογε 
σοί. 

5. Νοῖ (ΕΝ πι.) δὰν »ιοιεέδ, ἐοασλοίᾳ ἐλίμο ἐμέφωξέν, ἐ.6. γουγ 

ψνογάβ βδῆον δηά ργονε [πὶ γοῦ ᾶγὰ νυν ἱοϊκεά : ἔογ {π15 δητἰοἱραΐος ᾿ 

δὰ ἰς αραϊηβὲ ἴπ6 ὑβαρὲ οὗ {86 νΌ. πο, 4388 35} ), δηά ποΐ 
ξανουταα ὈΥῪ π6 ογάεγ οὗ ἴπ6 ψνογάβ.---Ολοοςοσί ἐλ ἔοπρο 07] 
Ζ.6. βρεαϊκεβξὶ {κὸ: 1οῦὉ, Π|κ6 1π6 ““ ογδῆιυ " βεγρεηὶ οὗ σῃ. 418, 

ἐπάδανουτβ ὉῪ δῖ Πα 55 ἴο πηϊδγοργοβθηΐὶ 6οά.--- 726 γα »] 

512. 16 οηΐγν οἴπεῖ ρἷδοα ἴῃ ]οὉ ψῃεγε πα ἴδτηι ἰβ υι564---η. 41: 

ἰη Ῥγι ἢ {πὲ νογά 8 υβεὰ ἢ ([Π6 ροοά 5εηβε οὗ σλγεταῖ, τσέδο. 

6. Τῇε ν. 15 ρίδοεά ὃν Ὀυ. Ῥεΐογε 13.--- - Ζλύρο οτορ »πομέλ 
οογεζογεγοέλ ἐλ66] οἷν. 

γῆ, Βαυΐῖ ἰ5 ]οὉ 50 νοῦν νψῖβα (ορ. 3)) [5 δε {πὸ οἱἀδβί, δπά 
80 ἴα νυ ϑοϑςί, οἵ πιθῃ οὔ ἄοθβ δα αδἰίεπά αοάΐβ οοιηοῖ, δπά 

80 Ροββεββ νυ ϊβϑάοπι ψΠ ΠΠοΙά ἔγοτι οἴμοσ πο 8 ϑοπια βυοἢ 

οχίγαναρδηϊς Πυροίμαβϑῖβ νουϊὰ θὲ τεαυΐϊγεά, 1 7οὉ ψεῦα γεδ!ν 

ννῖβεσγ πη ΕἸΙρμαΖ, (Π6 ἀρεά γεοϊρίεηις οὗ γενεϊδίίομβ. ΨΜ'΄.ὃ 15 

Βταπιπιδί δ ν ἀπιρίριιοιβ (566 Ρἢ]]. π.): 1 πιρης ππεδη, Φέάοξ 

ἔλοι ἴῃ ἴπε ραβὶ, οἵ δοεέ ἐδοις Βαϊ τ 411 ἴῃ τ ργαβοηῖ. Τακίηρ 
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8 Ποβὲ ἴδου πεαγίκεη ἴῃ ἔπε σουηοῖ! οὗ αοά ὃ 
Απά ἀοϑβί δου πιοποροῖ!Ζα τυϊβάοπι ἴο {Πγβεῖζρ 

9 ννμαῖ Κηοινοβῖ που, τμδὲὶ να ἵκῆον ποῖ ἢ 

γνμαῖ υπάετοίδηάεβι που, τυ! οἢ 15 ποῖ ἰη οὖν Κπουϊεάρε 2 
10 Απιοηρ᾽ υβ ἀγα Ὀοΐἢ ἴῃς ρταγ-εδάεά δηά {πε ἀρεά, 

ΟἹ εν τπδη (ΠΥ ἔδίμογ ἴῃ ἀάγ5. 

ἴι ἴῃ {π6 ἔογπιοῖ βδῆβ6 ΠΊΔΩΥ 866 ἴῃ 8 85 ννῈ]] 85 Ἴ δὴ δ] υϑΐοα ἴο 
ἴδε πιγίἢ οὗ ἃ ρυϊπιεναὶ πιδῃ, οἷδ ἴδῃ ογεδίίοη: 50 ὨΪ. ψῇο 

σοπιραγαβ ἴπ6 [πἀΐδη Μδηι. [ἡ ἴ, 1 Τὸ θῈ τδίκδη β γον, βοπια 

δυοῃ Ιάδα οογίδι νυ βθθηβ ἴο δ6 ργεβθηῖ; υη]655 ψἸΠ Βυ. να 

866 ἰη Τα τοίδιδηοα ἴο Ργ. 5538. δηά 50 ἰδίκα ἼῬ ἴοὸ πιεᾶπ: Ατέ 

ἴδου ρεγβοηϊῆεά ὙΝΊβάοπι [[561{--- ϑρορὰ νγέλ δεΐονε ἐλο ἀ:1}5] 
Ρε. 8525: ορ. Ρ8. οοῦ. Πα. δερίονε ἐλο ἀξρὰ ορός (Ὁ 2) ἔοτ ΓᾺ92)), 
2.6. ἴῃ δηρ615---οπηθοδϑϑδγΐν. 

8. 2 οεἐ ἐλιοι] οὐ ἀἱάεέ λοι: 566 δθονβ.---Ορωποῖ 97 Οοα] ἑ.6. 
16 οἶγοῖα οὗ ἴῃοβε δαἀπιιιεά ἴο ἱπείπιδου ἢ Ηἰΐπι, Ἔσρϑοα 
1π6 δηρεὶβ (Ρ5. 895), ορ. τ Κ. 2219), θὰ πε οουποῖϊ! οὗ ΥὙ8ῃ- 
ἢ ἰ8 450 οοποεῖνεα 845 δοοθβϑβίδ]ε ἴο ἴγμῃς ργορῃεῖβ (1}εγ. 235). 

--ἸΛΜοποροίίδ6)] 11τ. τοὐλάνγατο (5866 ν." η.}, 2.6. τὶς πάγανν (ἔγοσι 
οἴπο(5). 

οὗ 80 ἔλτ ἔτοπι μβανίπρ' ἴΠ6 νυ βάοπι οὗ {πὸ πιοβὶ δηοϊθηϊ, 1 οὉ 
845 πὸ ψίβάοπι Ὀεγοπὰ (πᾶὶ οὔ {π6 ἔγίεηαβ: δηὰ 50 ἔασ ἔγοπι 

Ῥεΐηρ ἴπ6 πιοδὲ δποίδπε οὗ πηεη, ἀπιοηρ ἴπεπὶ ἀγα πΊδη (οσ ἰβ ἃ 
τι8η) οἷά ἐπουρῈ ἴο θὲ [00 ̓5 ἔα οτ. 

9. Όρ. 128 1432 (10}).----7» ομγ ἀποιοίοαρο)] ἴϊϊ. τοί ᾿ς: 5366 
οἾ η. 

10. Τῇ ἐχρεγίεποα οὗ ρὲ ἰβ οἡ ἴδε 5ἰάβ οὗ ἴπς ἔπδηάβ δηά 
ραϊηϑὲ [05.---γηοηρ᾽ ἐς 476] απ655 (Π6 ἢγβε ρεῖβ. ρἷ. ἰῃ 9 δηά 

Βετε Πδ5 ἀϊβεγδεηῖ πιεδηΐηρβ, {π6 πιβαηΐηρ' ἰβ : ἀπιοηρ ἃ5 [γε 
ἐγιθπάβ 15, οπα οὔ υ8 ἴγεα [5 : ἰη (παὶ οα56 ἴπ6 δα)δοϊίνοβ, ψ ῃῖοἢ 

ᾶῖα ἰῃ τῇς βἰηρυΐαγ, γεΐογ ἴο δ)ὴ ἱπαϊνίάτιαί, απ ἀουδι1 655 ἴὸ 

ΕἸΙΡΒΔΖ το τῆ ἢ σοηνεπίοηδί πιοάεϑίν γαΐεγβ ἴο Πἰπιβοῖζ: 
1π6π τεπάογ, Αριοριρ ωδ ἐς ο"!δ ἐλαΐ ἐς δοέλ ργεγ-δεασάεα αηπα ἀροί, 

Ο» ὁ ἐλαέ ἐς οἰάον, εἴο. ΟἸμοῖβ μαναὰ ἰαΐκεη {πῸ ρῆγαβα ἴο πιδδη: 

Δηοηρ᾽ υ5 Τεπιδηΐϊϊεβ (Η].), οὐ ἀπιοηρ᾽ οὐγβεῖνεβ (Ὁ πι|δγ.}, οἵ 

ἈΠΊΟΩΡ ρδορία ΠΟ 5πᾶγε ουἵγ ορὶπίοηπβ (Ηρϑβιί.): τπθὴ ἴδε 
βἰηρυίας δάὐδοϊίνεβ 5σῃοι!ἃ θὲ ἰαίκθβῃ οοἱεοιίνεῖν 85 δῦονα. 
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Ἰ Ατα {π6 οοηϑοϊαιίοηβ οὗἩ σοά ἴοο 5π|411] ἔογ ἔῆ66, 

Απά ἃ ψογά (ἔμαῖ ἀβδϊβι ἢ) βι θη ννἢ 66 Ὁ 

13 ΨΥ ἀοίῃ {πἴπε πεαγί σάγγυ {πε αινᾶὺ ὃ 

Αηά νῇαῖ ἀο {πΐπε δγεβ ἰηΐ δὲ 

15 Τῇδι (ποὺ τυγηεβῖ [ΠΥ 5ριγὶς δραίηβε αοά, 
Απά ἰεἰεβε (συ ἢ) νογάβ ρῸ ουαἵ οὗ [ΠΥ πιουῖῃ. 

1. γνῃαὶ 5 πιδη, παῖ ἢδ 5ῃουϊά Ὀδ6 οἴδδῃ 9 

Απὰ [παῖ οπα Ῥογῃ οὗ ψογπίδη βῃμουϊά Ὀὲ γρῃιθου ὃ 

16 Βεῃοῖά ἴῃ πιἰ5 ΠΟΙ οὔδβ μα ρυϊίείῃ ηο ἰγιυϑί, 

Απὰ {πὸ πεανθηβ ἅτ ποῖ οἶδδη ἴῃ ἢ 5 5! ρἜϊ. 

16 ον πιυοῦ 1655 οὐδ {πὶ 15 ΔΡοπιηδῦϊα ἀπά ἰαϊηϊοά, 

Α πιδη [πὲ ἀτγίηϊκειἢ ἴῃ υητρθουβηδββ {πὸ ννδΐεγ. 

ΣΙ, Οὐρπϊ [00 ἴο πᾶνε τεὐεοϊεα δ5 ννογί 655 δηά υὑηδάεαρίεα 

ἴο δὶ οα56 ΕἸΙΡἢ42᾽5 ἔογπιεσ ρϑηια δηά (ορ. Ὄβρβοίδ!ν 5118.) 
σοπϑβοϊδίοσυ βρβθοῦ ἢ--- Ζζ.6 οοπϑοίαέίοτις 9.7 Οοα] ΕἸΊΡμαΖ ἔεεϊβ 

τπαῖ, βίποβ δε 15 {π6 σγεοϊρίεης οὔ γενεϊδιίίοηβ (4135), νβδΐὶ Πα 
585 ἰβ ἢοΐ πιογοῖν δῖ5 ονη, θυϊ Οοὐ᾽ 5 Ξρεϑοῦ : ορ. 2233; 10δ᾽ 5 

βαητπηδηΐ 5 ἀϊβεγεης (215).---Ορι:1»] 8εὲ6 Ρῃ1}. ἡ. : ΑΝ. ἘΜ ι. 
Εγγοη οι} Υ ρῖνα ἴο δ) [Π6 πιεδηΐηρ' 56.γεξ (ΟΡ. Ὀνῦϑ, 16. 4ι- 
553, : 5. 1852). ᾿ 

Ι2ἴ. ΝΝΏΥ 5 79 50 ραββίοηδίε 45 ἴο ἴσῃ ἢἷβ. ᾿επΊροῦ δπά 

Βρεαϊς αἀραϊηβδί αοά: 580, 1 ἴπ6 σοππεοίίοη ἰ5 τρῃε: Ὀεΐνεθη 15 

δηὰ 18 Πυ. ἰπβεγίβ ὅδ, γεηδεγίηρ 15 20» ἔλοιε ἐεγηδεοΐ, εἴς.---ὔένς 
αἴ 5ε6 Ρἢ]]. π. 

13. 52:»17] ἴα τπ6 βεῆβε οὗ ραββίοῃ ογ επιρεῦ: ορ. Ϊ6. 85, 
Ῥε. τ683.- Ζοίέοεέ (πολ) τσογαῖς ΦῸ] οτ, Ἔπιεπάϊηρ,, ὄγέηροοί γ͵λ 
ἰραηοα; ορ. 232 ἀπά 566 ρἢ!}. ἢ. 

14. Ματγίεά ἔγοπι 47; ορ. 4150 οὖν 25", [Ι͂π 16 τῇῆ6 ράδγαδ]]εἷ- 
ἴ5πι ἱπϊεηάθά ψγ85 Ῥεγῃᾶρβ οὗ ἃ. Ὁ ὃ. α' ἰγρὲ (Ογαγ, }όνρνρς οὐ 
Ἡεδνειυ Ῥοοίγν, 64 .ἴ.), ἰῃ  Ὠϊοἢ οα56 γαηάθγ: ΝΠ δῖ ἰδ πη, {παὶ 

δ6 5ῃουϊά Ὀὲ οεδη, Απά (ἢ δ) παὶ δα 5ῃου!ὰ Ὀὲ τἰρμίθοιυ, (15) 
οπ6 Ὀογῃ οὗ ψνοπιδῃ ῦ-- - Ομ δογη 7 τοονιῶ:} 141 τι. 

15. Ηὴς λοῖν οηθ5] τῇ δηρεῖβ: ορ. 4}8.---Τἦ6 λϑαῦορ5)] Τρ. 
“ΤγοΟ;. .. 5ἴδιβ" ἴῃ 2σδ; δηά ““ ἴδε νϑῦυ πεανϑηβ ἔοσ ρυγν 

(πϑῦ; ορ. ἽΠΌ", ο. 417, Εχ. 2419, 
τό. Τῆς ἃ Μογέϊογὶ αξιεν 1δ1. 15. 5! Ι Ποδην ἀϊβεγεης ἔγοπι 419: 

τπογα, ἤονν ἱπιροΞϑδίνία ἔος ἔγαϊι!, βμογε !νεα πιογία]5 τὸ ὈῈ ρυγα 
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11 Ὁ11 [611 τῆ 66, πεαγ που πιὰ; 

Απά δαῖ τννβίο 1 πᾶνὰ βϑθῃ 1 11] γοϊαῖα ; 

18 (ΝΒ ἢ ννῖβε πιεη ἀο ἀξοΐαγε, 

γντμουι μἰάϊηρ᾽ 1{, ἔγοπι {πεῖν ἐδ Γσ ; 

19 Τ]ηΐο ψΒοηὶ δἴοπα ἔπ ἰαπὰ τνᾶ5 ρίνϑη, 
Απά 0 5ίγδηρεονι ραϑβϑά δπιοηρ {πεπὶ :) 

ἴῃ (οὐ 5 εἰρβξ; πεῦθ, ἢον ἱπιροβϑίρα ἔογ ἴοῦ (ορ. 347, δα 

ἀε!θεγαϊεῖν βοδῖκβ Ὠἰπιβεῖῖ ἢ αητρ δου βη655, ἴο Ἔβοᾶρα {πα 
[διε οὗ {πε ψὶοκοά, νηοῦ ΕἸΙΡΏΔΖ πονν Ῥγοοθαάβ ἴο υπέο]ά (178:). 
--ιίηζοίλ . . . ἐέξο τοαίε7}} ἴὰ στεαῖ βυΐρβ, βρτεεαγ {πὸ ἃ 

{8 γϑτν πιδη ; ορ. ΡΒ. 74}. 

χ͵-1ο. ΤΗα νν.; 85 ἃ βοίδιηη ἱηϊγοάυοιίοη ἴο δα πιαΐη {παπια 
οὗ ἴδε βρεβοῖ, οοιγεβροπά ἴἰο 415.:16 τὴ ΕἸΊρμαΖ᾽85 ἢγϑί βρεεοῖ : 

ψνΠδὶ ΕἸΊΡΠΔΖ 15 δδουξ ἴο [611 10 15 {πὸ ἔτ οὗ ἢἷβ οὐνῃ ὄἼχρετγὶ- 

6ποβ (70) ἀυγίπρ᾽ Η185 Ἰοηρ᾽ 116 (10), οοηβεπιῖπρ' ἀπά οοηβεπιεά ὉΥ 
τπαὶ οὗ ραϑὲ μιδηδγδαίίοηβ (ορ. 88:10, Β1|84 844) ψῃὸ πὰ ἅν εἶς ἴῃ 
16 Ια 45 ἃ ρυγε, υπηπιηρ]θα σοπιπιιηϊν, πη] εα ΌΥ 4116 η5, 

δηά 50 πιαίηξαϊηϊηρ᾽ 84η υποοηϊαπιϊηδίοα ἰγδάϊτοη, ἃ ἀορπια οὗ 

τἀπὶ ΠΙροδοῦδοῖα ογίμοάοχγυ. 
17. 566" ἐ.6. ἰεατιαῖ, ὀχρεγίθποβά : ορ. 241} 27}3. 
18. 2 γορε ἑλεῖν μαέλθ᾽5] Ἀανὶηρ᾽ τεοεϊνεά ἰξ ἔγοπι {πεῖν ἔδίμογβ. 
10. 1ἴ ἰ5 τεπιρεπρ΄ ἴο ἰηΐετ ἔγοπι (5 ν. βοπι ἀδῆπίίθ σοῦ- 

οἷυδίοῃ 845 ἴο ἴπ6 ἀδίε οὔ πὸ νυγῖεγ, ας ρογῆδρβ ἀοἰυβῖνα; ἔοτ 

ἴξ 18 ποῖ οἷεας ψϑεΐδον [πΠ6 υγῖτος ᾿Ἰηϊεηα5 Ὁγ 2.6 ζαηα, [ῃ 6 Ποπλα 

οὗ ΕἸΙρἢδΖ, νίΖ. Τεηχδη, οὐ σδηδϑη (50 Βυ. Ὠυ.). 1 Οδηδδη 
͵5 ἰηϊεπάεά, ἃ σοπίγαϑβε ρρϑᾶγξ ἴο ῬῈ ἄγαννῃ θεΐψαε ἴΠ6 ργεβεηΐ, 

ψ δε Οδπδδη 5 ποῖ {Π6 5016 ροββϑεϑβίοη οὗ ἰϑγδϑὶ δηὰ ἰβγδϑὶ ἰ5 

ποῖ δῃ τιηπλϊχοά τὰσα, δηα 4 {{π|6 ἰπ {πὸ ραϑὲ ἤθη 15γδαῖ ὑπ- 

οοπίδηιίπαϊεα πε] σαπδδη υπϑμαγεά δηᾶ ὉΚ υπαϊδρυϊεά τρῃι; 

186 ἀνβηΐ αἰν!ἀϊηρ' τπ6 ἔνγο ρεγίοάβ μβ Ὀδθη μεὶά ἴο Ῥ6 πὸ ΕΔ] 

οὗ ϑαπιαγία (721 Β.0.), δηὰ ἴδε βοιεἜπηθηὶ οὗὨ ἔογεϊριεῦβ ἰπ ἴΠπ6 
Νοτγίδβεση Κίηράοπι (ορ. 2 Κ. 133), οὐ ἴπε Ἐχίϊε οὗ ̓ ΄υἀδῇ (ἔτοπι 
586 Β.0.).. Πυ. ΌΥ Ρτγαοασίουβ ἀείδι δα δγριυπιεπῖβ ἰηέογβ ἴδ 

“700 ἰ5. (ἄγεθ οἵ ἔουγ ρεπογαίίοηβ γεπιονεὰ ἔγοπι {886 ργθ-Ἔχὶ!ο 
“« [ῖΒεγβ," δηά {πδὲ δϑουξΐ {πε πιάάϊς οὗ {π6 σ(ἢ: οαηΐ. Β.6. 15 

Δοσογάϊηρν ἔπε ἰαίαδὶ ἀδίε ἔογ ἴπ6ὸ ροεῖ. Βαυΐ 41] {{|5 [4115 

ἴο ἴπ6 ρτουηά 1 Πεῖ., 45 15 ροϑβϑίῖβ, ἰ5 τρδε ἴῃ ἔδεϊηρ {8 8] 
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30 ΑἹ! {πε ἄδγϑ οὗ {π6 ψ]οϊκεα πη, με ἔγανδῖ!εῖ ἢ ἢ Ρδίη, 
Απά {δε πυπιρενῦ οἵ {Πε γεαῦβ (1παΐ ἀγ6) ἰαἰὰ ὰρ ἕογ {88 

{γγδηΐ. 

Ζ:Α Ξοιιηά οὗ ἴδγγοῦβ 15 'η 85 δδῦβ; 

Ιη ργοβρογν πε βροῖϊδγ νν1}] σοπια ἀροη δῖπι: 

Ὁ. Ἠς δε νεῖ ποῖ παῖ Πα ν1}} γεΐυσγη ουἱ οὗ ἀδγίπαββ, 

Απά δ6 ἰ5 [γεβογνεαϊ ἔογ πε βινογά : 

ΕἸΙρμαΖ, ἴθ ρεηυΐπα Αγὰρ ἔδβῃίου, 5 πιεγεῖὶν Ῥοδβίηρ' οὗ [μς 
Ῥυτίεν οὗ δῖ5 οννῃ τεῖρε οἵ Τεπιδη, δηὰ ρἰδοίηρ' ἔπ οὔἱρίη οἵ {π6 
ἀοοίτίπε πα ἰβ δρουῖξ ἴο ργοοϊαϊπὶ Ὀδοῖς ἰῇ ἃ γεπιοῖα ραϑὶ ἤθη 

τπδὲ Ρυγίεν οὗ {π6 ἐγῖίδε νγὰβ 511] ργεαῖεν ἔβαη πον;.--- ΖΑ 6 Ζαρα] 
ποῖ, πεσε, Ζ26 δανγίλ.---ιδένατιρ 67} οὗὨ ]ΐδη γὰοα; 1985 ἢ.---σσσθαῖ 

αριοριρ᾿ ζλ6η1}] ρβϑϑθὰ ἴο δπά ἔγο ἀπηοπρ' (Ἴ102) ἴπεπι, Ὀθοᾶπια ὁπ 6 

οὔ δεπὶ (Πεϊ. Βι.), ταῖμεγ ἔπδη ραββεά {πγουρὴ ἔΠ6πΊ 85 δῇ 

δηθτν (Π)].)---ῖμα ἔογοθ οὗ 3 Ἣν ἴῃ Νδῆ. 21 (151); ορ. “"Απά 
7ογυβαῖεπὶ 5141 Ὀ6 Ποῖγ, Αηά δ] δ 5 5411 πο πιογβ ρᾶ55 ᾿πῃγου ἢ 

τ 6]. 4". 
20-35. ΤΗς ἴδε οὔ τς νἱοκεά. 

20-24. ἔνε ψἘΠῸ τπΠ6 νυ οκεά βεαπὶ ἴο ργοβρεύ, ἴδεν δὰ 
ἴῃ γϑδ τυ ἰογπιθηϊεα Ὁ. [ἢ6 ἐχρθοϊδίίοη {πὶ πιϊσέογίαπεβ, βυοἢ 

85 τὲ ἀεβογθεά ἴῃ 31... ὙΠ] ονεγίακαε {Ππ6πὶ: δυοῇ ἃ βεοτυ.---ἶξ 
18. ποιδίηρ᾽ πιογε---πεῖρβ ἴο Ὀοϊδίεγ ὑᾧρ [πΠ6 ογποάοχ ἀορπια 

πιαϊηιαϊπθα ὃν τπε ἔτεπάβ {παὶ {πὸ τυϊοκεά ἀο ποῖ ργοβροῦ: {π6 

ΔΡρδζγεηΐ ργοβρδγν οὗ {πὸ ψ]οϊκεά, ΠΕ Ὺ ἄγρια, οὐ ταῖπεν αϑβογί, 

ἦθ ποῖ τοδὶ; ἴπθ6 δαρρίποϑϑ πο {πεῖς ουὐϊινατά ροββαβϑϑίοῃβ 

ταὶρ ἢ βθαπὶ ἴο δῆβυγα ἰ5 ἀδϑιγογθά Ὀγ ἰηνναγά ἐογεροάϊηρ : ἔδι 

ἴσιο ἴο 11ξπ ἰ5 π6 ἀ6πεδιίοη οὗ [πε ἰεπηρεῦ οὗὨ [6 ργοβρδγοιβ 

ἴηι 1{ἱκ. 1τ219.--- Το ἐνγαρῇ ἴῃ ρᾶγα]]εῖ τεγπὶ ἴο ““ ψἱοίκεά πιθη 

ἴῃ 5; δηά, πεγείογα, νίγέυ δ! ἐαυϊναίεηϊ ἴο ἀζρες Ὀυὲ 566 ῬΠΗ: 

Ὡ. Εογ ἢ πιεδηΐϊηρ οὗ πε ἴδγπι, 5εὲ 653 η. 

21. “52οἐ16»} οὐ γοδδον, τ2ὅ. 
22. Κοίμερπι ομἕ 977 ἀαγᾷμε55)] ὙΤἨῖ5 βου! πδίυγα! γ πηθδῃ : 

Γδοονογ ργοβρογν δέϊτεν [πε πιβέογίυπεβ οὗ ἢἰ5 ἑογεροάϊηρβ μανα 

Ῥεΐδι!δη πἰπι: ψν6 βΒῃουϊά γαῖμεγ ὄἜχρεοῖ (ορ. 235), Ἄἄνθὴ ἱ 1 ογα 

ΠΘΟΟΒΒΘΙΎ ἴο τοδαὰ ἫΝ ἔογ 21ῦ, συοΐϊὰ ἀαγἄτγιθ55, 1.6. τηϊδἔογίαπα : 

6 88 πο πορβε οὗ δβδοδρίηρ ἤοπὶ πιϊσέογίιης,  μεῖποῦ [πᾶὶ ἴαῖκα 

{πε ἴογπι οὗ νἱοΐεπε ἀθδίῃ (23}), οσ (35) Ὀεΐπρ' γεάυσεά ἰο ΒερῬ Αγυ. 
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35 Ης ναπάδγειἢ δδγοδά ἔογ Ὀγεδά, (βϑαγὶηρ), “"" Πεγε 5 ἱῈ 
Ηε Κηονείῃ {μαὶ ἴἢῈ ἀδν οὗ ἀδγκηθβθβ ἰ5 γοδαγ αἱ ἢῖ5 

μαηὰᾶ: 
Ψ. Ὀιβίγοϑβ δηά δηρι ϑῃ αθτρῆι Ηἰπὶ; 

ΎΠΟΥ ρῥγανδί δραϊηβί πὶ, 85 ἃ Κίηρ᾽ γεδαγν ἴογ 186 ἔγδαγ 3 

35 Βδοδιιβε δε μαίδ βἰγείομβά ουἱ δἰ βαπά δραϊηϑὲ αοά, 

Απὰ Ῥεδανϑίῃ Πἰπι56 1 ργουαν αρδϊπϑὶ [π6 ΑἸΠΡΉΙΥ ; 

35 Ἡς γυππαίῃ ὑροη δίηι ὙΠ ἃ (5{}Ἐ{} πεοκ, 
νυ τς τπϊοῖς Ὀο5565 οὗὨ 5 581614 ; 

23. Ῥοβϑίγ 3.0. 2380 ῃάνα δε ἰγαηβροβξβά; δάορίηρ᾽ δπιεω- 

ἀδιίοηβ ποιϊσαὰ ἰη τῆς ΡΠ]. π., να πιρθς [Πθη τεδά : 
52 Ἠς ὈοϊΘνοῖῃ ποῖ {πὶ ἢ6 ν1}} ἀνοϊὰ {π6 ἀδγίκηθββ, 

380 Ἠδ Κηῃονείῃ {μδῖ 85 οαἰαπιῖτν 15 γεδὰν ; 
35. Ἡς ἰ5 τναπάεγίηρ' ἀργοδά ἔογ Ὀγεδά (5αγίηρ), “" νΏσε ἰβ 1} δ 
80. Απάδε ἰ5 γεβεγνεά ἔογ ἴῃ 5ινογά. 
3. Τα ἀδγ οἵ ἀδτγίζηεβϑβ αϑἔ[τιρ μι θ ἢ ἢ πὶ, 

Πιβίγαϑβ ἀπά δηρι δῇ ργανδὶ] ἂρ αἰηβί Ἀ1Π|. 

ΤΠε ἰαϑὲ οἶαυβε οἵ 35 15 ἔπδη ἴπὸ {πἰ|γὰ δεοοβ οὗ ἃ ἰγίβεϊος 

τ1Π1655 ννῈ ρίδοα ἰΐ δέν 355 (ορ. Ὠυ.), ἴο ψ Βοἢ ἰξ ψου]ὰ ἔογηι δα 
δάπιγαθ!α ράγα]εὶ. 

24. Ῥγουαΐ! αραΐπο τ43Ὁ͵. ΑἊς ἃ ἀίηρ γεαάν 2ῶ 7 ἐδε ,α») 
ἰγγαβι ΞΕ ΡΙΥ : ἘΠουΡ ἢ ἴπ6 ἄρ '5 ἢοΐ πεοαββαγν πιούα ἰγγεβι βε 0]8 

πη ΔηῪ οἵπαῦ νγαγγίογ, ορ. Ῥγ. 611 “«Τῇν ρονεγίυ 58.411} οοπια 

νον. 8πά (ἢν νηΐ 85 ἃ πιᾶη ψ] ἢ ἃ 5}Π1614.᾿" 

25-28. Τῆς οοπάμποϊ οὗ {π6 ννοκεά, ἐγγαπηῖοαὶι (200) πηδη ἰ5 
ἀεβοσῖρεά δ5 ἴπ6 στουηὰ οὗ ἢἰ5 ἔδίε δ58 }ιι5ῖ βκεϊομβά : 39 τνουἹά 

ἔο!ονν 3: αυϊΐε νο]1, δηὰ ϑρέ. Βὲ. Βιυ. οὐιχὲε 35:38.- ηοἱ αυϊΐα 

Ὠδοαββαγγ. 

25ζ, Ηε πμᾶϑ θεδθὴ ἀδῆβδηεν μοβία το σοά.---Βολαυείλ λὗ»» 
σοὶ ῥγομα»}] οὐ πιϊβμΕΠγ, ραυεῖῃ {π6, ογ δοίθι ἢ ἃ5 ἃ, Ῥγαγγίοῦ 

(32) : ορ. 15. 4218 “«ὙΔΏνΘἢ Ὁ} ρΡῸ ἔογί δ5 ἃ πιρ ίΥ πιδη 

νον Βα ΝΠ δοῖ πλὶρΕ ἀραϊπβὶ ἢ15 δηθ πη 65᾽᾿ : ο. 369 “Ηδὲ 

ἀδοίϊαγοίἢ ἴο {πεπὶ πεῖν ἰγαπβδργεβδίοῃβ, αὶ ΠΟῪ Ὀεδανα ἴΠπ6πὶ- 

βαεῖνεβ ργουάϊγυ (οσγ παρ Ε}1γ)." 

26. ἩΡτὰ ἃ (Ξἐ7) πθ0Ἀ} οὐ, ἐπιεπάϊηρ, ας ὦ τοανγτον (ΟΡ. 15. 
4233; 566 451 η.} ἴο ννῃ!οἷι ““ 85 ἃ Κίηρ',᾿ εἴο., ουϊά 6 {π6 ραγδὶ οἱ 

το) [Ὁ 30β οτ ρίπα!ν ἔο!!οννεὰ 355, .--- 305565] 1313 ἡ, 
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31 Βδοδιιβα ἣα δαίῃ οονογοά [5 ἴδοἊ ἢ ἢ15 δίπ6558, 

Απηά πιαάς οοἸΐορβ οὗ ἔδι οἡ ἢΠιἰ5 ἰοΐῃ8 ; 

35. Απά ἢε παῖδ ἄτνοῖὶ ἴῃ οἤδοορά οἰτ165, 

[πη δουδε5 ψ ῃϊοἢ Ὧ0 πιᾶη 5που]ά ᾿Π ΠΡΌ], 

γνΒιοῖ νεγα ἀδϑεηεά ἴο ὈδσοπΊα ὮδΔΡ5. 

39 Ης Ῥοοοπιοίῃ ποῖ τίοδ, ποϊϊδογ ἀοίἢ Πἰ5 βδυδβίδπος ὀπάατγο, 

᾿ Νεῖῖμον ἀο Πὶβ εαγβ (οὗ οογῃ) Ὀεπά ἴο {πε βαγίῃ. 
8. Ἠς ἀερατγίες οὶ ουὲ οὗ ἀατίκης55. 

Η!5 5βοοῖβ ἴπε ἤδπια ἀγίει ἢ ὑρ, 

Απὰ Πῖ5 [Ὀυά!] 15 [πτνερί ἀνναυ ὈὉγ ἴδ6 τἱηά. 

27. ἀτοννὴ το. ἀπά ργοβρείουβ, ἢε 85 Ὀδβοοπια οοπῆγπιθά 

ἴῃ διῖ5 ἰῃβθηβιΠΠν τὸ αοά δηά 41] (Πδὶ 15 βρίγτυδ] : ἴον {15 

ἄρυγαῖϊνα υ56 οἵ ἔδῖπεββ, ορ. Ὠΐϊ. 325, [εΓ. 578, Ῥ8. 737 1100. 
28. Βείηρ' ἱπάϊβεγεηὶ ἰο αοά (57), ἢα Ὀυ1145 ωᾧρ ἀπὰ ᾿ημαρ 15 

δἰἴεβ νμίο αν Ὀδοη τεάἀυσεά ἴο γυΐπβ ὈΥ 8οπια ᾿πάρπηεηξ οὗ 
(οά, αηά οἡ ψῃϊοῦ δοσογαάϊηρ} {πε ουγδα οὗ αοὐ ταϑβίβ, νί γί! 

οατγγίηρ νυ ἱτἢ [τ ἃ ἄεογεα οἵ Οοά {παῖ βοῇ ρΐδοαβ ἀγα ποῖ ἴο 6 

τορι] (ορ. ]ο05. 635, τ Καὶ. τ684, Πι. 13. 1πὲ5 Κ᾽ ρῖνε ἃ 
οοπηρίοῖα αἰ ϑιϊοἢ τ ΒΙοἢ 15 ποὶ ἱπιργονεά Ὀγ Ὀεΐηρ᾽ ἰγδηβέογπιεα 
ἰηῖο ἃ ἰγίβιϊοι ὉγΥ ἴπε δάάϊίοη οὗ 3. Ὧχα., γαῖμα ργδοδείουϑὶν 

ΔρΡρβδίϊηρ ἴο (ἃ (8εε ρῃ!}. η.}, [δῖκεβ 33. (γεδάϊηρ᾽ Ἰκῶ" ὈΣΉΠΣ ἼΠΩΠΠ) 
ἢ 5: γηδὶ δα μαί ργεραγεά οἴπεῖβ ν1}1} ἴαϊκα ἄνναν, πὰ 

5 συδβίδησε ἀοαβ ποῖ επάυγα. 

20. Τα βἰδιεπιθπῖβ ἴῃ κ ἄγε, βί γον βρεακίηρ',, ἱποοηϑβίϑίθηΐ, 

ἴον {πΠ6 βΞεοοπά ἱπι1ρῖ1ε5 ἴδαι (Π6 πηδῃ ἄοαβ δοαυῖγα σωδεζαηοα, οὐ 

ψνΈδ ἢ (ὅπ, 3135), ἐπουρ π6 ἀοαβ ποῖ γοϊαίη ἰξ. Ῥοββίίυ ἐπα 
βγϑὶ περῖϊνε ἰ5 ἄυε ἴο δεΐογ, δῃὰ [πε 11π6 οὐἱρίηδν γαη: Ηθ 

Ῥεοοπιοῖῃ τοῦ, Ὀὰξ Π15 τ δ ἢ δηἀυγοῖἢ ποῖ---ἃ βεηΐθηοα οὗ ἴΠ6 

5ΒΠῚΘ ἴγρα 88 8:6, Οηἡ [ἰπὸ ἢ, ψν βίοι ἰ5 8150 χυεβεϊοηδθίθ, 566 

ΡΏὮΠ. ἡ. 

230. 1ηε 5-Δη ἰδοϊαϊοα 5|10}05---ἰοοἶκ5 πὸ ἃ ναγίδης οὗ 33, 

--Ὁ. ς. Τῇε νἱοκεά πιδη πιᾶῦ Ὧδ τοι δηὰ ργοβρεγουϑβ (ορ. 3955 η.}, 

ΓΕΞΘΠΊΒ]Ϊηρ᾽ 4 ἤρου βϊηρ' ρίαπι (ορ. 819.) νυνί ρῖνεβ ργοπιῖβα οὗ 

ἔγαϊι, Ῥυϊ πὶ ψεα] ἢ 85 βυδάσηϊν νδηΐβῆεβ ἃ5 ἃ ἵγεε γυϊπεά 
ὉΥ Ἰρῃεηίηρ ογ ψἱπα.----δλοοίς] 816 147, Τἰπε ὃ ἰῃ 35 τεδάς, 
Απά πε ἀεραγίει ποῖ τ (ογ, ὈῪ πιεδηβ οὔ {88 Ὀγοδιῃ οὗἉ ἢῖ5 
τιουτῃ, τνῃίοῦ 15 οὈνϊου 5 Υ οογγυρί, 566 ΡἢΪ]. ἢ. 
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51 1 εἵ Ηἰπι ἵγυβί ηοΐ ἴῃ οπιριπ655, ἀδοεϊν!ηρ᾽ Βίπηβοῖῖ: 

Εογ επιριπ655 νν1}} Β6 Π΄5 γεΐυγηῃ ἔογ τνδαῖ 6 ἀοείῃ. 

82 [Η5 ρα] π|-Ὀγαπο ἢ] 15 Γουξ ΟἹ Ὀεΐοτγα 115 {ἰπ|6, 

Απά ἢϊ5 ραἰπιο-γοηά ᾿υχυτγίαξοϑ 0 πτοία. 

85 Ἠβ ψγοηροίῃ, {|ὸ {π6 νίπε, δἰ5 αηγίρα σταρα, 

Απά οδϑίοδιῃ οἶἔἕ, {|κὲ ἴῃς οἷϊνα, μὶ5 ἤοννοτ. 

31. Τῇ ν., ἴοο, ἴῃ Ξ)] ἰ5. αυσδιοπδδία, Ὀυϊ 5αἰβίδοξοσυ 

ἐπιεπάδίίοη ἰ5 ποῖ ἐογι ῃοοπήηρ. Τῆδ πιδαηΐην, 1 8} ἴΞ οογγεςξ, 

Ἄρρεᾶγβ ἴο ὃ6: “15 νηὶ (ἐ.6. δπιρίη655), ἴῃ 1ῃ6 βεῆβα οἵ 

ἔγινο  ν. οὐ ννου 1 655, Ὀτίπρϑ 85 ἰῖ5 γενναγά “νδηϊγ ἴῃ ἐπε 

56ηβε οὗ ννῆδῖ 15 ψνογίῃ!ε55 ογ ἀἰβαρροίϊπιίηρ " (Ότγ.). Βεῖνεοη 59 

δηὰ δ. (41 ἤρτιγε5 ἔγοπι ρίαπί 116}, 81 πᾶ νεῖ] 6 ουἽξ οὗ ρίαςε 
(Βε. Βα. θυ. Ῥεδαΐκθ), αη1|655 185 ν. δἷβο ἴῃ 15 οὔἱρίηδὶ ἔογεπ 
τοίεγγεά ἴο ρίδης [πω : ΕΙοΒίετ᾽ 5 δἰίαπιρί, ποννανογ, ἴο γεοονοῦ 

ΒΌΟΝ δὴ οτὶ ρἼ πα] 15 ἈΠΠΑΡΡΥ.---  ρεῤέέμσ5:] 75 τι.---Αὔὸς γεέμεγυι 707 
τοὐἀαέ λ6 “οοίλ] 11ἰ. λὲς σχολαηρθ: Τρ. 20}8 2817, 

328. Οἵ (5εε ρἢ!}. ἢ.) ἐπιθπάϊηρ' οἴμεγιν56, ἰἰ (νῖΖ. {π6 5ῃοοῖβ 

οὗ 804) 15. ουξ ΟΗ͂ Ὀεΐογα [5 {ἰπ|ὸ. 52, νοι που Ἢ ἱπιργοῦδῦῖα 
45 ἔουπά ἀεέεπάοτβ, γοδάβ, Βείοσγε ἢ15 πιο ἰἰ--- νηοῦ 15. ἰαίκεη 

ἴο τείδυ ἴο “" 5 γεΐαγη "ἢ ἴπ 51 (Ὁ].), οὐ ἴο πιεᾶῃ “85 [δἱθ" 
᾿ (Βα., 1 33) νεγε οογγϑοῖ) --ἶβ 1 8]1εᾺ.--- Θεονε λὲς ἐΐηι} 111. ὁπ 

ηοΐ λὲς αν, 1.6. οχι ἃ ἀδγ ποί, Ὀπΐ δαγίϊογ ἔπη, [πὶ οἡ νοῦ Πα 

νου πογπιδῖγ πᾶνε ἀϊεά---ποὶ δ (Π6 επά οὗ δὶβ ἄδγϑβ, Ὀθυΐ ἴῃ 
186 πιῖάϑε οὗἉ μἰβ ἄδγϑβ : ορ. Ῥ5. 5.52: 68) 

43. Τῆς νἱοκεά πιδῃ, βίποθ ἢθ πενεῦ γε! Θη͵οΟΥ5. ΔΩΥ ΡΓοβ- 

Ῥεγ Βα πιᾶὺ ἄρρϑᾶγ ἴο ροβϑ5658 Οὐ 5665 Ῥγοπηΐβδε οὗ βιυοοθϑβ 

{1 811εΔ, 15 6 ἃ νίπα [πδὶ ργοάιοεβ ρσαρεβ ἱπάδεα, Ὀὰϊ ργαραβ 

τΠαῖ πανεὲγ σίρβη; οὐ {πὸ {ἢ οἱϊνε [πὶ ργοάυοοδϑ ἃ ργοδιβίοη οὗ 

ἤἥοννοετϑ, πιοβί οὗ νῆηϊοῖ, πόννανογ, ἀο ποῖ βεὲ ἱηΐο ἔγιϊξ ὄνθη ἴῃ 

1ῃε αἰζογπαΐθ γϑαῦ ἰῃ νοῦ τς οἷἷνα δα: ““ὄνεγυ βεοοπά 

γεαγ, [που ρἪ τ ὈΪοοπι, ἰξ 5οαγοεῖν ργοάυοαβ ΔΎ Ὀετγγίαβ δ 411": 

566 ΝνείζΖβί. ἴῃ Πεϊ., δηά Τβοπιβοη, 726 Ζα»α αν» ἐλε Βοοξ, 54 ἴ. 

-- ἶό τογονιροίλ] ὉΥ [αἰ] πρ' ἴο πιαίαγε ἢ ορ. οὗ ἴπε βίππεγσ. “Ἢξς 

δῖ Ξἰπηθίῃ ἀρ δίηβε πιὸ νγοπροίῃ 5 οσνη 5ου]," Ῥγυ. 835, ὙΤΠς 

ΡΑΓαρῆγαβα οὔ {86 Ηδρ. ἴῃ ὦ ΕΝ. (““5ῃακδοίῃ οὔ") 15. ἔαίβε ἴο 
πδίυγα : ἴδε νίπε ἄοεβ ποῖ οαδὶ ἰἴ5 υηγῖρε Ὀεγγίθβ, Ὀυϊ “18 

πητίρεγ [Π6 θεγτ 65, ἴΠ6 δϑίθγ {Π6Ὺ δέος " (Ὀ ε].). 
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84 ἘῸγ {86 σοτηρδην οὗ ἔπε ροα655 15 βίεγα; 
Αηά ἤγεα ἀενουγεῖῃ ἐπα ἰεηῖς οὗ Ὀγίθεγυ. 

86 ἜΠεΥ σοποεῖνα πιὶβοπίεΐ, δηὰ Ὀτγίηρ' ἔοσίῃ πιϊβίοσγίυπε ; 

Απά {πεῖγ Ὀ6ΙῪ ῥγαραγεῖῃβ ἀϊδαρροϊηϊπιεηϊ (ἔοσγ τΠ6π|- 

561ν65)}. 

24. Τῇεο ψνποῖς οἶδββ οὗ {με νἱοκεά 15 {Ππὸ βδίεγ!α σγτουπά 
᾿Ῥτοάποίπρ, πο ογορβ: ἴπ6 ψῃοἱα οἶα55 ἔπγηϊβἢθβ πὸ Ἔχδπιρίε οὗ ἃ 

τε] γ, ρογπι ΘΠ 5υσοα 55] πηδη.---Ορρ βα"}}] ορ. 5 πη] γὶν 

Ῥπ. 22110.6) αῃά 8616; 11 ἄοε5 ποῖ Βεγὲ πιθᾶῃ μχρεν (Π εἰ.), Ἄνβη 
1πουρῊ {πᾶΐ πιεαπίηρ᾽ οουἹά δ 6 δϑίδο Π βμθα ἔογ 16.---Οὐ411655] 
1315 818 η.- φλογ 16] 37 .--- ἶγ6} οπα οὐ {πὲ οϑιυιβεβ οὔ 7005 
ΠΑ Απι 65 (115) το νοι ἕδος {ματα 15 ρεγῆαρϑ δὴ οδ]ίαια 4]]υ5ΐοη 
ἤδγα: ορ. 2οῦδ (ϑορβαγ), 2) (ΕἸ Ρ[42).---72.6 ἑογιές ογ΄ δγιδ6᾽»} 
τμε Βοηιεβ οὗ ἴῃοβα νῆῇο δᾶνα ρτζούνῃ γίοῃ ὈῪ δοοσερίίηρ Ὀγθ65 

(ερ. 15. 1383)» ογ΄ βᾶνα υ6ά {πεῖγ γίομεβ ἴο Ὀγῖρε ἰυάρεβ δηά 
Ῥογνεγί Ἰυβίϊοθ ἴῃ {πεῖς ον ἱἰπίεγαβί : Ὀγίθεσυ 5 οὈνϊουϑὶν 
βαϊδοϊεά δ5 ἰυρίοδὶ οὗ στο β8 βἰπβ. 

35. Ορ. 15. 59 33}1, Ρ5. γδαῦ, Ὑηρολέοῦ. .. τεξοογέμη) 
48 ἡ. 319 η.---8.6[1}] 1.6. ψοταῦ, ἃ5 31}. ΟἸποῖβ (Ὀ ε].) ἴαῖκε δεν 
εγα οὗ ἴπε δηῖίγθ ἱηνναγά πδίιγο οὗ πιδη, ἱποϊπαϊηρ ἐπουρπῃῖ, 

ἔεοϊπρ, δηὰ ν]} (ορ. Ῥγ. 188 2οῖτ: 80 2218), τυβῖ οἱ νου σαΐϊς τΠ6 
νΌ. (2γερανοέδ), Ὀὰξϊ ψουά ἱηνοῖνε ἴπΠ6 δραπάοηπιεπε οὔ {ῃ6 
ἤρυτα ἴῃ δ. ᾿ 

ΧΥῚ. ΧΝῚΙ. 1005 γορῖν ἴο ΕἸῚρῃ42Ζ᾽5 βεςοηά βρεθοῦ.--- 
{ὶκε Β΄5 ργανίοιιβ γβρ 65, {118 Βρθθ ἢ 4150 'β ΟὨΪΥ ἴῃ ρᾶγί (πιοβέ 

οἰεαγίν ἵπ τόδ δ δηά, ρεγβαρβ, 1712) ἀϊγεοιν δά ἀγεββεά ἴοὸ {8 

[ἀεπάβ. [ἢ 1γ8" (1π (ἃ αἷϑο ἴῃ δ) ἀοά ἰ5 δἀὐάγεββεά, δηὰ ἴη 16}8 
εδγῖῃ 5 δροβίγορμίζεά. Βαΐ πιογὰ οὗ (815 ἴδῃ οὗ ἴδε ργενίοιιβ 
τερ ε5 15 ἴπ {πΠ6 βίγαίῃ οὗ πιυβίηρ' ΟΥ πιοῃοΐοριι ; 50 16617. 320-32 

τ7- δ:9. ΠΓῚΤ ἀγα ποῖ ΟὈνίουϑν δἀἀγεββεά εἰΐπεσγ ἰο {πε ἔπαπάς 
οὕγὗ ἴο αοά, «ἀπά 1639 'ἰς οὈνϊουβῖΥ ποῖ δάἀάγεββδεά ἴο οἰΐμεγ. 

Ορεηίηρ ἢ ἃ Ὀτγίοῦ ἀπά σοπίαπιρίυοιβ ἀϊ5π)554] οὗ {πε σοπὶ- 
ἴοτὶ οδγεά ὃν {μ6 ἔγίεηβ (161-ὅ), ][οὉ ρᾶββ8β ου ἴο ἀδβογὶθα 

(οὐ 5 νἱοεπὶ ἐγεδίπιεπὶ οὗ μίηι (1:16), ἴῃ βρίϊε οὐ ἢϊ5. ἱπηοσεποα 
(11), Απά γεῖ αοά 15 Π΄5 νυϊίπεββ δηά νἱπαϊοδίογ (18-1γ8); ἀπά 
δοοογάϊηργ, ἢ ἀδαῖῃ ἱπιπιϊηθηΐ, ἴο Ηἰπι δπά ποῖ ἴο τῃ8 

[πο ἢ ἀρρεαῖὶς (169 1γ). Βυῖξ ἔγοπι τῃϊ5. ὈοϊΪά δρρβαὶ ἴο 
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ΧΟΥῚ. : Τπεη 1οὉ δηβινεγοά δηά ςαἱά, 
31 πᾶνε πεδγά πιδην βυσῖ {πὶηρπ: 

Ὑτουθ]Ἔβοπια οοπιέοτγίεγβ ἀγα γα 8]. 

5 5411 υυῖπάγ τννογάβ βανὲ δῃ επάϑ 
Οἵ ναὶ ργονοκείῃ (9) ἴπεὲ πὲ βου δηβινεγεβῖῦ 

41 αἷβο οουά Ξρβδῖκ ἃ5 γε ἄο, 
1 γουγ 5ου] ννεγα ἴῃ ΠΥ 8015 βίεδά; 

Ι οου!ά Ἰοΐη ψοτγάς ἰορεῖμογ δραϊηβί γου, 
Απηά 5δαΐκα πιίης μεδά δ γοι : 

αοά δραΐηβὶ αοά, Βα τεΐυγηβ ἴο ἀεβογίδε ἔπγίπεγ αοα 5 Παγϑἢ 
ἐγεδίπιοηΐ οὗ πῖπι, δηά ἢ]5 Βορεῖεββ οὕτοοκ (1756). 

2-5. ]οὉ οοπιειηριυουϑῖγν γεὐεοῖβ ἘΠ 6 σοπιπιοηρίδοβϑ (35) νῃοἢ 
ΕἸΙρμδΖ (80), πιεῖν γτερθδίηρ ναὶ ἢ6 δηά {πε οἴδογβ (80) μδά 
5ϊ[α ἰπ {πεῖν ργονίουβ βρθϑοῖ 68, 885 7υϑὲ υἱίεγεά. [πδιθδά οὔ βεΐῃρ᾽ 
51]1επὶ, 5 ]οὉ μαά Ὀερρεά {πεπὶ ἴο ὃ6 (138), τνμαῖ πιαῖκεβ Ερμα Ζ 

βρϑδῖς δἱ 4]], 1 τ }5 15 411 ἢς μ85 ἴο οεγ (ἢ) Ηδ δηά ἢἰ5 ἔτίεπάς 
ΤΑΔΥ δᾶνε οΟπΊ6 ἴο οοηγίοτί Πΐπι, Ὀυΐ 50 ἔδγ ἔγοπι ἀοἷηρ' 350 (ορ. 213) 

ἴῃ γϑδι"ν (ορ. 132), {παν δάά ἴο πἰ5 ἰγουιδϊ]α ὉΥ ἐογοίηρ' προῦ ἢ πὶ 

σοηνοηϊοηαί ννογάβ οὗ οοπιέοτί, ποῖ Ξργϊηρίηρ᾽ ἔγοπι πεῖς μεαγῖβ. 

Ηον δαϑιϊγ δηὰ ον δϑυπάδηιν οοιά Τοῦ, 1 τπαὶγ ραγῖβ ψεγα 

τανογβθά, ἰεῖ Ιοοβα οὐ ἴπδπὶ {κὸ τνογάβ, δμά ρῖνε ἔπεπὶ κυρροτί 
οὗ {πε 58πι6 κίπά 1 ᾿ 

2. 7 λανε ἀεαγαῖ «μολ ἐλέη ρ:)] αἰτεδάγ ἔγοπι γοιι ἀπά γουγ ἔννο 

οοπιρδηΐοηβ ; δπὰ νδβαῖ ΤΟΥ 58} 8458 αἰγεδαυν Ὀδθη Ξἰἰρτηδιζοὰ 

83 οοπιπιοηρΐδοε (1 25).--- 7γομδίδοονιο σον ονέ675] ποῖ σοηνεγίηρ, 

845 ΕἸΊΡβδΖ μά οἱαἰπιεά, {πὸ οοπιίοτί5 οὗ αοά (1511), Ὀὰϊ οοπι- 
ξοτίετβ (ορ. 211) οἔ, ἐ.6. ψψῆο σδυι56 ἴο πιδ, ἰγουδία (θὉ}, 39 π.).--- 
4νὸ γε αἰἢ ΕριαΖζ, ννῇοπι νεγὺ Ἔχοαρι! ο Δ ΠΥ (ΟΡ. 127 26 ἢ.) ἴῃ 

80 ἢς δαἀὐάταεββαβ ὈΥ Πἰπιβ6], 5 πὸ Ῥεϊίοσ [πη ἴπ6 οἴδαῦ ἔνο. 

48. ΑἩὄὔ τεϊοτί ἴο 153.---Ῥρουοζεέλ) 566 ΡΒ]. ἡ. 

4. {16 οἰγουπιβίδηοαϑ οὗ ]οὉ δηὰ ἴδε ἔγιϊεπάβ αγα γανεγϑθα, 

]οὉ οουἱά (οὶ ““νου]ά ἢ), ΟΥἿΥ ἴοο δαϑιϊν δπὰ ἃ5 ναϊηΐγ, αν 
βΞροκδη ἴ{κθὸ τε ἔγίεπάβ; ψνμδὲ [οὉ δου! μαὰ ἄοης, δηὰ 

νου πᾶνε ἄοπε δραίη ἔογ βυβεγεγβ {Π|πὸ0 ΗΒ πλβε ἢ, 88 ναῦν 

αἀϊδετγεηῖ; ἔογ μῖ5 νογάβ μαά γε! σοπιίοτγιεά, τεϑίογοα, δηά 

βἰγεηρτπεηεά (4 ΕἸΊρΡΒ4Ζ, 20.53.16 700). Ὁ. Οτ, Ζ2.ΧῚ ομῖν γοωρ 
«ομξ τ0678 ἐπ νη» σομἶ᾽ς εἰδαα "7 (86ε ΡἢΪ]. α.): τννουἱά πὲ γε οοι!ά 
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51 οουἱά Ξἰγεηρίπεοη γοὺ τ ἢ τὴν πιουτῇ, 

Απά "ποῖ᾽ τεβίγαϊη {πε βοΐδοα οἵ πιγ 1108. 
ΘΊΕΙ βρδδῖκ, πιν ραΐη 15. ποῖ γεβίγαϊπαά : 

, ΑΔΑΊΙΕῚ ἐογθθαγ, μον πιυοῖ (οὗ 10) ἀδραγίείῃ ἔγοπι πια ἢ 

Ἰοοῖκ δὲ δηά Ἰυάρες γοιγ οοπιέοσί ἔγοπιὶ ἰῃς ροβίτἰίοη οὐ ἰῆ6 

βυβετγοτ.-- γούρε τοογαῖς ἐορεέλ67} οἵ, ὑιαζεὲ ηθ φτῤοεσλός (568 
ΡὮΣ. π.}, {πὶ πἰκίηρ᾽ ποτα οὗ πὶ οὐγη 51|{|1 τῇ δὴ γοιγ πεεά.--- 

δλαζο τεΐμο ἀθαά αἱ] ἴῃ μεβίυγε 5 πιεπίοπαά ἰη ο4565 'π ΜΨΗϊοΒ 
τιοοκίηρ, οἵ δ γ δὶ ννογάβ ἄγ δά δὰ οἵ ἱπιρε : 5. 228 (ςρ. 
186 || »υνπ, ἀπά 188 ψογάβ οἵ 9), 15. 3752 ({| δνόπι, Π|2), Εοοΐυ5. 1218, 
Με. 2ηὉ (ςρ. 5). 

5. ΤῊΘ ἰγοῦῦυ οὗ δ ἰβ οοπῆηπιοα; πιεγ ἴἰρ οοπιέοτί ἰ5 

δα 5} ρίνεη. Ὁ, 38, Απά 1Π6 Ξοΐδος οὗἉ πιν 1105 5ββουϊά γαβίγαίῃ 
(5. γουγ ραΐπ: ορ. δ); ἔπεπ ἢ, ἀπά ἴῃ τῃαΐὶ σᾶ58 " ἴοο, ψουἹά 

6 πιοζεὲ Ὠδίυγα!Υ ἴδίκθη βεγίουβυ, ποῖ ἱγοπίοδιυ; Ὀαῖ, ἱξ δ 

δχργοββεά τ δαὶ ἷοῦ ψνουἹά δοίιδ!ν ἄο, ἰπ οοπίγαβε ἴο ὁ ναὶ 

ἢ οουἱά, Ὀὰϊ νψουἹά ποῖ, ἀο, ἃ 5ἴγοηρ δάνογβαϊίίςνα ννουϊά Ῥ6 

τεαυϊγεά δὲ ἴς Ὀερίπηϊηρ οὗ ὅ: ΕΝ. δοοογάϊηρΥ βυρρὶῖα5 Φωέ; 
της. 15, βοννανογ, νἱγίια! δη επιεπάἀδίίοη, δηά ἃ Ὀδα οπβ, ἴοσ 

1 1οῦ παά Ὀδδη τυγηΐηρ' ἔγοπι ᾿'γοων ἴο ἃ βίαϊαπηθηξΐ οὗ ψῆδὶ δα 
που δοίυδ!ν ἀο, 6 ννουϊά ἠοῖ ΙὰῪ βίγαβϑ οὐ νποωίλ δηὰ Ζἕρς 
(ςρ. 112 η.).--ὐλῦοί γοσέγαἦρ) οἵ, διιθηάϊηρ' οἰμεγννῖβε, “" δησομγαρο 

γος το"; τΒ6 ἐγαηβίαϊίοη ἀρονε ἕο! ]ονν5 (τ (566 ΡΒ]. ἡ.). 
6. ΑἴΙΚε νυν βεῖδεν [οὐ βρεᾶδῖκβ οὔ Κβαρβ 5ἰΐεποβ, 8ῖ5 ραΐῃ ἰβ ἴῃ 

ΠΟ ννΑΥ δ᾽] ναῖε. Τῆς σοπηθοίίοη ἰ5 ποῖ οὈνίοιι5, ἀηά ““5ρεδῖ᾽" 

5 γαῖμοσ δπιδίριυουβ; ἰξ 15 σοπιηπιοηΐν ἰαίκεη (Ώ].) ἴο πιβϑδη: 1 

Ι βρεαῖ ἴο πιγ ἔγίαπάβ, 1 ρεῖ πο οοπιξογὶ ἔγοπι ἴπθπὶ; 1 ΠΊΑΥ 85 
ψΨ611, ἰῃπογοίογα, κεαρ 5εηοα; Ὀὰΐ ἐπδὶ σουγβα, ἴοο, ἀοθβς ποὶ 

6856 πιὸ. Βαῖΐ ἃ οοπιρατίδοη ψ ἢ 7} τοὶ βιιρ ρεϑίβ ἐμαὶ ἴξ πᾶν 

τλθδη: [1 84Υ ἴο 8πηά οὗ οὐ νβαῖ 1 {πϊηἶκς δρουΐς Ηἰς ἰγεαῖ- 

ταθηΐ οὗὨ πε, ἰξ 5 ἔγὰς Ηδ γεπιαὶπβ ἀδθαῦ ἴο πιῦ ἀρρββδΐβ, δηά 1 
δεῖ πο αἰϊενίιίοη, ἠοϊτπογ ἄο 1, μβοννανοσ, ἤθη 1 ἱκεαρ 5ίΐθηοα ; 

τπογοΐογα, 1 τ} τεροδὲ πὰ οᾶ56 ἀραἰηϑὶ Ηΐπι. 

γ-τό. ἴῃ τῆς ἴοπα οὔ ἃ 5οΠοψυγ, [00 ἀεβογίθεβ {πε οοπάϊτίοη 
ἴο νη οἢ ἀοά ἰη Ηἰ5 Βοσ. ΠΥ πᾶ5 τοάποεά Πίπι. 

γ. 216] Τῆα βυδ)εοῖ 15 αοά, υππαπιβά (ορ. 32 η.) ἘΝ Ἐν, ηοἵ 
ἘΠΙΡΙΑΖ (ἴοσ Τ᾿ δηά 8 γα οἱοβεῖν οοπηβοῖβά, δηά 80, ἰῶ δὴν οδβε, 
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ΤΟΙ πον ἢ παῖῃ ψεαγῖθα πιὸ ουξ, (απ 4) ἀρραϊδά "πτεἷ, 
ΓΑπά! 811 τὴν [οδ] πὶ γ} δίῃ βεϊζοά Ποϊά προ πιο. 

810 παῖ θδβδβη ἃ νιζηβββ δηά γίβεη ἃρ δραδϊηβί πιδ; 
ΜΥ ᾿ἰεαπῃββ5 [6ϑι βθ ἢ ἴο πν ἕδος ] 

τείετβ ἰο ἃ νἱβιἰδίίοη οὗ αοά), ποῦ “"τν ραΐη" (8).--(4πῶἢ 
αῤῥαϊοαῖ νια απο αἱῤ »ῖν σαανιΐέν λαξὰ φεἰσθαῖ δοίη τονε νι6} 5Ξεὰ 
ΡΠ. ποῖοβ. 32 7Ζ΄οι λαεί αρῤῥαῤἰοα, ον ἰαΐα τοατίε (ἘΝ. ““ταδάςα 
ἀεϑβοϊαϊς ᾽᾿ αἱ πεν σονπβαην (50 388), οὐ (39) αἱ νεν ἐσεζώμοι», 
ζ.6. 811 ἰμαὶ τ65{18ῆ68 ἴο πιδ, τιν βοοα ἐογίυηα (ἢ), ογ (ΕἩ τς), 
αἰ ἐλαΐ 7 ἐοεέζν, 1.6. ΤᾺΥ ἀτρυπιεηΐ5, ὃ απ ἐλοι λαεέ φείδεα λοϊα 
τρονι θ. ὙὍὙΠ6 δἀὐάγεββ ἰη 10. 85, 1( 39. σψεγὰ οογγεοῖ, πιυδὲ δ6 ἴο 
αοά, Ὀὰὲ {πὰ ἰγαηβίτἴοη ἔγοπι ἴμ6 3γτά ρϑῖβ. ἰῃ ἴδ ἴο ἴπε 2ηὰ ἴῃ 
ΤΌ. δὲ αηὰ Ῥδοῖς ἴο {π6 3τὰ ἴῃ 9 νου 6 νεῖν αὐνκινασά. ““ἼΒου 
μαϑὶ ἰδ! τναϑῖθ 411 ΠΥ σοιπραην" ἴῃ Ἐ] ἰ5 βιρροβεϑά ἴο πιεδῃ 
ται αοὐἁ Π45 ομαηρεά [Π6 επίῖϊγα οἰγοῖθ οὗ ἴδε δὐδπεγεηῖβ, μοιιβε- 

πιδῖαβ, ἀπά ἔγίεηβ οὗ [οὉ ἱπίο 85. δπεπ)ῖεβ (ὨΪ. Π4.), ἀπά 5οὸ 
Ἰεῖ ]οΌ ἀεβογίεά δηά αἷοπε; Ὀυϊΐ ἴο βρδαδῖκ οὗ δἰ ἰδ παιϊηρ' ἃ πιδη᾿ξ 

ἔθη άβ 85 ἃ “"ἰαγίηρ τναϑβῖς," ποῖ οὗ Πἰπη56 1 Ὀιὲ οὗὨ Π6πὶ, ἰ5 

ΘΓ 5ἴγδηρε : ποῦ ρεγδαρβ ψουΐά πε εβϑίγαηρεπιθηΐ οὗ 7ον᾽5 

ἔτος (19᾽5.19) Ὅς αυἱΐε παίαγα! γ τγοΐεγγεα ἴο δε. Εογ (Π6 
υ56 οὗἁἨ ““σοπΊρἝηΥ ᾽" ἴῃ 31, ορ. 1583, 

8. ΑΙΙ τπ|5 πιβίογίυπε [εϑιῆεβ, οὐ π6 ουγγεπὶ ἔποογν οὗ 

Ῥτοβρεσγίτυ ἀπά δάνθγβι γ, ἴο }00᾽5 ρΌ; ορ. το], --λήν Ἰεαηρες 
οΡ. 5. τορῦ : 566 ρΗ!. ἢ. 

9-14. [πῃ νν.9» Ὁ. 15:14 γγαὲ ἤανα Μριεγαζέυο ἀεβοτγίὶριίοης οὗ {πα 
ἰγοδϊπιεηΐὶ πιεαβιγεά ουἱ ἴο [00 ὉΥ αοά (πε υππαπιεά 5ι]., ἃ5 

ἰγεδᾶν ἰπ 5 (Ὁ) οὐ νθβ. ἴπ ἴῃ6 σέρρ.); ἴῃ 19 ἀεβογίρείοη οὗ πα 
τγοδίπιεπε οὗ Τοῦ ὉΥ πυπιδη δάνεγβαγίθβ---ἰῃ ππηδπιοά συ )θοῖς 

οὗ νῦ8. ἰπ {πε φίωγαϊ: 11 κἰαῖθβ [παὶ αοά ἀεϊϊνετβ Τοῦ ἂρ ἱπίο 

186 ρονεγ οὗ βίοι πυπίδη δάνεοιβαγεβ. Ὑ8ι5 (86 ργεβεηΐ ογάδγ 

οὗ ἔπε νν. 15 δηγίπίηρ Ὀυΐ παίυγαΙ. ὟΝτ. ρίδοας 11 θεΐογε 19, 
Ῥεαΐε Ῥείοσγε ἢ (γεδάϊηρ ἐπε που, νΌ5., απὰ ηγὰά ρεγβ. ἴῃ {86 

Ρ].), δηά {5 ννουά τοϊϊανα ἴπ6 πιογὲ βεγίουβ αἰ ηουγ. ϑρέ. 
ἀεἰεῖε5 19., Ὁ. 9511 δ]οννίηρ 1Π6 ἄριγαβ οὔ 35. Ὁ το Ὀ6 οοηίϊπυρά 

υαπἰπίεγγαρίοα Ὁ 13, ὙΤΠα οπιϊδβίοη οὗἉ 105 'οηΐυ (({) ἀοεβ ποῖ 
6856 ἴδε αἰ βηου ΠΥ ; δπά ἴῃς ᾿ηβεγίοη Ὀδέογε 90 ἴῃ (τ οὗ 186 [ἴπη6 

(ορ. 63), ““ΤΗΘ ἄγγονβ οὗ μἰβ ἴγοορβ μᾶνε ἔ8]Π|6η ἀροῦ πιε,᾽" ΟΩΙΥ͂ 
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9Ὴϊ:ς ψγαίἢ δίῃ ἴογῃ π|δ, απᾶ ψ τ Πμαίγεά ρυγϑιεά πιὸ ; 

Ης Βαιἢ ρηδβῃεά ὕροη πιὸ ἢ ἢἰ5 ἰΘο ἢ : 
Μίης δάνογβαυ βϑδγρεηειἢ δἰ5 εγεβ ὕροῶ πΊ6 ; 

9 ΤὨεΥ δᾶνε χζαρεά ὑροη τὰ ἱἢ {πεῖν πιουΐ ; 
ὙΠΕΥ πᾶνε δην ἴδῃ ΤΥ ΟΠ εαἶς5 ΓΕργο  ὨΓὉ]]}Υ ; 

Οπε δηὰ δ}} {8εὺ πιᾶ588 ᾿μεηβεῖνεβ διρβίηβ τηθ. 
11 (οὐ ἀεϊϊνετείἢ αλ6 ἰο ἴδε υηγὶ κὨίεοι!β, 

Απὰ οκϑίεῖ πιὸ Βεδάϊοηρ ἰηίο ἰδὲ μδηάβ οὔ (ῃς υἱοϊκεά, 

15} τυᾶβ αἴ 6856, δπά 6 μαίῃ οἱεξ πιὸ ἀϑυυπάσγ; 

Ηδς Βαῖδ δίκη Βοϊά οὗ πιῦ πϑοῖκ, δηά ἀδβμεά πιὰ ἴο ρίβοαἷ. 

Ραγεῖδ!ν : ἰξ ψουἹά δοσουπὲ ἔογ ρίγαῖβ ἴῃ 190. 5 (35, θὰ ποῖ (8), 
Ὀυὲξ Βαγαν ἔογ {πε νῦ8. υϑδεά : ἔογ {π6 ἰγεαϊπιεπὶ ἀεβογί θεά ἴῃ 
{8686 11π65 18 Ξοδγο ον παὶ οὗ μοβ6 ῆο οοπιροβεά αοάϊβ (Ξιιρετ- 

Ἠυιπι8η) ἴγοορϑβ, θυῖ ἔτ γδῖμογ οὗ βυσῃ ἴδγγοῦβ 85 [ἤοβ6 πιθητοηθά 
ἴῃ 1, 

ρᾶ, Ὁ. Υαμνεῖ, οἵ βρβϑοϊ ἤσα!ν Ηἰβ δηρογ, 8 ἤρυτγεά 85 ἃ 
νὰ θεαβὲ ἰδαγίηρ᾽ (ηἼΘ 85 ὅσῃ. 4η838, Εχ. 2212, ἀπά ἔγθαιθηῖν ἴῃ 
ἤρυτεβ, 6.9., ὈὨϊ. 339 ἀηά, 45 βεγα, οἵ αοά, Ηοβ. 5,5) 1ϊ5. ῥσεγ. 
Τῆς ἔρια ἰ5 οοπεϊπυεά ἴῃ 13: 566 Δ5: η.--- Ἡλι, λαίγοα ῥεγεμθαῖ 
»16] οὐ, ἰγαῃβροβίηρ ἔνο ἰδϊίογβ, αὑροῤφϑαῖ τιθ, 1.6. ἔγοτα ἮΪβ 

του ἴο ἴδ6 ρτουηά, νοι πιαϊπίαὶϊπβ τΠ6 ἤρτιγα.---Ο, έησ 
αὦνονεα7}] Νο ἀουδὲ 7οὉ πιρῃξ 50 πανὲε ἰεγπιεά σοά, ἱπουρἢ 
Ἣν 8. ποῖ ΘΧϑΟΙν ἴΠπ6 ἴογπὶ βυρ βββδιθα ὃν ἴπ6 ραββαρϑδ (οὗ τοῦ "ἴ 

13.135.) τὸ ψὨίοῃ Βυ. ἀρρεαῖβ ; Ὀυΐ ἴἴ τνουἹά Ὀ6 ουγίους τμαὶ {Π6 

Ἔχργεββθά ϑυδ)εοῖ βου! ἀρρεᾶγ ἢγϑὲ ἱπ τπ6 ἠλέγε [πὸ οὗ τῃ6 

ἐγίβείοι (ον ἢ" Βεΐπρ' οη {π5 νίϑνν ἃ γί βε ἢ). Βαῖ 95 15 ργείδγδθι Υ 
1 Κδϑη δ5 ἔογπηηρ νυ ἱτἢ 105 ἃ ἀϊστίοῃ ; δηά {πὸ δάνεγεαγυ, οὐ γαῖμογ 

1Π6 δἀνεγβαγίεβ (22) ἄγε Βυπιδη: ἱπ 15 οαβα γοδὰ ἢ ὅς 
Μώριο αὐυενεανίος σλαγβόη ἐλοῖν 6γ6ς. 

10. Ορ. 40}. 125... Ὁαῤοάᾶ . .. τοῖδλι ἐλοὶν νιομέλ] ἴθ ἀ6- 
τἰβίοπ ; ορ. 58. 2214, 15, 5:γ6.---δηρείξέοηι την οὐδ6Ά] ορ. Μίο. 419, 
[μ4. 4339, Μι. ς8, 

11. Το τοϊοζοα] 38 ολέϊάγεη : 56Ὲ Ρῃ 1]. ἡ, 
124, Ὁ. 1{ 551 θ6 δὴ ἱπιεγροίϊδιίοη, 5. ν. οοπίηιθβ {Π6 

βἤρυτγα οὗ ἴπ6 ψἃ Ὀεδϑὲ ἴῃ 35 Ὁ, σοπιρ[εἰϊπρ᾽ ἃ φυαίγαϊπ ἀδνοϊεά 

ἴο ἴϊ.---ΟἼο τι ἀϑμρ16 7] οὐ γπαρερίδα, οὐ οἰατοσαῖ, πι6 (866 ἴῃ 
ΡὮΪ. η.). 

2,13 Α ΠΥ ἤρατε ἴο νῃϊοῖ 80 ἃ αιιδίγαϊη ἰ5 ἀδνοίδά ς 

1ο 
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Ης παῖ αἷβο 5εῖ πιὸ ὑρ ἔογ ἢ5 πιδγίκ ; 

1. ἫἨϊπ5 δύοδογβ οοπιρᾶβ585 πὲ τουηᾶ δρουῖ; 

Ηδ οεανθῖ {πγουΡἪ πὶ τγεΐηβ, δηά ἀοίἢ ποῖ βρᾶγὸ; 

ες ρουγοίῃ ουΐ πὶ Ρ΄41] ὕὑροη ἴπ6 στουηά. 

1. Ἠδς Ὀγϑαίκειἢ πιὸ ἢ Ὀγεαοῖ ἀροη ὈΓΟΔΟΣ ἢ 

δε συπηδίῆ πρου πιὰ {Π3ὸ ἃ ννασγίοσ. 
16 Θαοίκοϊοι ἢ πᾶν 1 βενεά ὑροη πὶ 5κίη, 

Απά 1 παᾶνα ἰαἰά τὴν πόγῃ ἴῃ ἔπε ἀυδῖ, 

(οά ἰ5 δῇ δγοῆογ (50, δι9., Ῥ5. 648), 1οὉ ἐπε Ὀαξὶ (ορ. 1,8. 313) 
ἴον Ηἰβ δγγον.-- 4 γ0λθ»9} ὑη]ε85 {86 ψογὰ τᾶν ὃ6 ταπάεγεά 
αγγοιος (Ξεε ΡὨΪ]. η.), αοά ἰ5 ον ἴῃ 188 γβργοβθηϊθα 85 8 σοπ- 

ταδηᾶογ (30 αἷβο ἱπιρ] οἱ ΕἸ 1013) οὗ ἀγοθογβ (γαῖμα ἴπδη, 85 ἰη 155, 
δοΐιδ!ν Ηἰπιβοῖ ἢ 5ῃοοιςηρΡ), ὉΥ πιεδηβ οὗ ννῆοβε βποοῖίηρ, γαῖαν 
δὴ ὉΥ͂ ἄγγοννβ βῃοΐ Ὁγ Ηἰβ οσσῃ μαηά, Ης ρίδγοεβ [οὐδ᾽ 8 νῖἴα] 

Ρᾶγίβ.---ἱὔο οἰεαυείλ ἐλγοιρὰ τῶν γοέρβ] ορ. ““ἀπὶ}} δὴ δγγον 
οἴεανα ἱπγουρ ἢ Βὶ5. ᾿ἰνογ," 2.6. ὉΠ ἢῈ 5 πιοσίδ!ν πουπάσά, 

Ργ. γ᾽; “Ἡς (6ἀοά) Βαιῃ σαυβεά {πε 5ῃδῆϑβ οὗ δἰ5β αυΐνεῦ ἴο 
εηΐαῦ πο ΠΥ γοΐηβ," [.8. 312.--τὐὔο ῥομγοίλ μέ πιν φαΐ] Τρ. 
“ΜΥ ἴἵνεγ ἰβ ρουγαά ουὔξΊόοη (πὰ στουηά,᾽" [.8. 211, Ορ. 450 
ἔδε τοΐδγθηοε ἴο δε ρ411-Ϊ]Δἀ46γ ἴῃ ο. 2οῖδ, 

14. Αποΐμοσ ἔγαβῇ ἤριγο---ἢ 5. {{π|6 ἀενεϊορεά πη 84 5ἰηρίβ 

ἀἰξεϊος : αοά ἰ5 ἃ νναγγῖογ εηρρβά ἴῃ Ὀγοδοπίηρ' ἃ ἐογιῆεά οἰΐγ, 

]0οὉ {πὸ οἷν ἴῃ ψῆοβα ννὰ115᾽ Ὀγεδοῖῦ δῇεσγ Ὀγαδοῦ 5 πγδάδ.--- 
Βνγεαζείλ)] οὐ ὑιαζος α ὄγρεασλ ἐπ; 50 ΔΒ δοο. οὗ (πὸ ἔδηοε οὕ 

ν08}1, 15. οὅ, Ῥ5. 8ο}5 805 (ποῖα {πα [}, Νεῖ. 485; ἔογ 86 που 
οὗ ἃ δνεαοῖ ἴῃ ἃ νν 811, ΞεῈ 3ο᾽9, Απὶ. 45, τ Καὶ. τἰ- - 370 γωηποίλ 
τον: 76] ΠΡ. 153; 150 (1 γγα ἔβγα γεαδά ὙἹ) ἔοσ Ὑ) Ρ8. 1889 69): 
“ἘρΡγ ὃν {Π66 1 τυῃ πρ ἴο ἃ ἔδποε, δηὰ ὉΥ πὶ αοά 1 ἴεαρ ονες 

8 Μ411."-- Ἡαννγίο») ἼὩ), ποῖ σίαη (ΕΝ.): ορ. 1 5. 2', 2 5. 238, 
Ρε. τοῦξ, 15. 1242 2117 εἴο., δηά, 848 ἤεγε, βριγαιίνεϊυ οὗ αοά, 
[5. 412}8 (Π ““πιδη οἵ νναγ᾽)). 

ΙΣοί, Ἐαοβυπιηρ δ, ]0Ὁ ἀεδβογίρεβ ἢϊ8 πιίϑεγδθϊα οοπάϊτίοη 
ταϑυϊηρ ἔγοσι αοα᾽ 5 δΒοβιγ, ΤῊ, Ηδ [65 1δδ βαυσῃ τορείδμεςγ 
ἃ Ῥατιηεηΐῖ οὗ :σξ, δηά πον ὑνδδγβ ἰξ ποχί ἢ Ξκίη (ορ. τ Κ. διῇ, 
2 Κ. 6580), ογ, ρεγβδρβ, πὸ ργϑοῖβε ἱπιριοδιίίοη οὗ ἴπε 1πα ἰβ 

ταῖμεγ, {πε βδοίκοίοι ῃ πενεγ 'δβαᾶνθβ πιὸ (ΕΒ γος ἢ). 1οὉ᾽5 ψεδγίηρ' 

οἱ βδοϊκοίοϊῃ, ἃ ἔγεαιιθηῖν πιεητἰοπεά 5ἰρ οὗἩ στοῦ οὐ πγουγηΐηρ᾽ 
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16 Μγ ἴδλοο ἰ5 γεὰ υυἱἢ τνεορίηρ, 
Απά οη τὴν Ὄυοὶϊάβ 5 τ ϊοῖς ἀδγίκῃ 658 5 

ΤΥ ΑἸΕΠΟυΡἪ {ποτα 'β Ὧο νἱοΐδηοα ἰπ ΠΥ παηά8, 
Απά πὶ ργαγοϑῦ 5 ρυγε. 

15 Ο φαγῇ, οονϑῦ ποῖ ἔῇῆου πὶν Ὀοοά, 
Απὰ εἴ πιῪ οΥΥ ᾶνα πο (Γαβιϊηρ) ρίδοθ. 

(ορ. 15. 2213), 15 ποῖ τγεξεγγεά ἴο ἴπ {πε Ῥγοίΐοριιβ, Ὀυϊ ἰξ 5 ἐπα 
πογηΊΔ] 5εαμαῖ ἴο {Π6 ταπαϊΐϊηρ᾽ οἵ γεπιοναὶ οὗ {πὸ βδγπιθηΐβ (19) 
σνογη ὉΥ ἴπΠ6 ρεδίβοηβ ἰῃ αυδδίίοη (ορ. αη. 475, τ Καὶ. δι, 

2 Κ. τοὶ, ]οη. 35).---Ζαΐ νην λον ἐηι ἐλ ἄμε] ἃ ἢρ'΄. οὗ οοπιρ! εἴς 
Βυπι]Πδιίοη ; 50, ““ἴο Ἔχαῖζ (8 Βογῃ 18 ἴο [π|| ἱπῖο ἃ ροβίτίοη 

οὗ ρτγϊάδ δπά ἀϊρηϊγ. Τῆς ἢρ. 5 οἴδη βξυρροβεά ἴο Ὀς ἀογίνεοα 
ἔτοτα πε Ὀμ.11, νοβα βίγεηρτη δηά ῥεῖα [16 ἴῃ 5 Βογῃβ: ἔογ 

Δηοίδογ Ἴχρίδηδίίζοη, 566 ρῃ]]. ἢ. 

Ι6Ὁ. Τλατγίκποβϑ 15 δἰγεδαν βει Πρ οὐ 10Ὁ᾽5 ἐγεῦγοννβ δῃά 
Ψ|1 5οου οἷοβα ἴδθπὶ ἴῃ ἀδαϊῃ ; ΟΥ, 85 οἴπογς (πίη, κ γεῖθσς ἴὸ 

πε τνδϊοτίηρ οὗ {πῸ εγεβ Βοἢ 8 ἃ βυπιρίοπι οὗ οἰερμδηείαβίβ, 

δηὰ ὃ τὸ ἴδε 1058 οὗ Ξ'ρι σοπβεαυδηΐ οὐ {π6 ᾿νεερίηρ. 

Σ7. Τδεγα πὰ5 Ὀδεη 0 πιογαὶ }ι:5{1Ποδίϊοη ἔογ αοάβ γεάυοίηρ 
]οὉ ἰο ϑυοῖ πιίβεσυ. Ορ. 1τοῖ. Τα ν. 15 Βοδγοεῖῃ, 85 ἴξ 15. οἴζδϑῃ 
β8ἰά ἴο Ὀό, 4 οοηιγαάϊοξίοη οὗ ΕἸ!ΡἢΖ᾽5 σἤδαγρε ἴῃ 159" : ΕἸῚΡἢ ΔΖ 

ἴδογα οἤδγρεβ 100 ἢ φέρε 97, “ῥεσοῦλ αδομέ Οοά ἴῃ 6 οουγϑβα 
οὗ {δε ἀϊδουβεοίοη ; ψῆδΐ οὉ ἤαγα ἄδηϊθβ 15 νίοΐδπος οὗὨ ὠἰσϑα ἴῃ 

τὸ ηά ἴῃ ἢ, 1 τη6 τοαχὶ 6 οογτεοῖ, ἰηβίποογα βρβθοῖ 20 αοά. 
Βαυι 1 ὃς ἃ συγίουβ Ραγα]]εἱ ἴο 5; {Π|κ6 κ 1ξ πιᾶν ρεγῆδρβ οὔ βίπα!ν 

δανα τορυσϊαιοα ἰηβίποαγε οὐ ἀδοερίϊνε βρεεοῦ ἰοινναγάβ πιθῃ 

(ορ. 15. 539), οὐ (ἢ ΠΣ, τὰ» ταν (Πα. 9), οὐ ΌΠΠΠ, τὴν 
-«οαἰξέρο, σουγβα οὗ [{ (Β6.) ἔοσ ""τν ργαυύοσ ἢ ᾶνβ οοπίδϊηθα 
ἃ τείδγεηοα ἴο οοηάποί ἰπ ρεπογαὶ. 

18-21. Ανοιξ ἴο ἀΐε δὴ υπάσβεγνεα (11) ἀδδίῖῃ, [00 ραββίοη- 
δἰεῖν ἀρρβϑδῖβ ἔογ ἴπε ν᾿ παϊσαιίοη οὗ μἰ5 ἱπποσαηοα δες ἀεδαίῃ (18), 
δΔηα, ἐπουρᾷ ἰξ ἰ5 αοὐ ψῆο ν1}} ἱπὴΗ͂ϊος [6 υπάεβεγνεά ἀδδίῃ, 

ἴ ἰ5 αἀοά ἴο ψβοαι δα Ἰἰοοΐκβ ἴο νἱπάϊοαϊε πῖπὶ (19) θοΙΒ ἀραϊπβῖ 
Ηἰπιβο (55), πο ὉΥ τς βυβογίηρβ ψ ῃοῃ Ης [48 ἱπβίοιοα 
885 8εεπηδά ἴο γεργθβοηΐ [οῦ 85 νἰοκεά, δηδ δρδϊίπϑι δἰ5 [εἰονν- 
πιεη (1), τ ἢο ἢανε ἀδἤηίςεῖγ οπαγροά Ἀΐπὶ υΐ τ υυϊοϊκοάπεββ. 

18, νδθη ἢς ἰ5 ἀεαά, 1εἰ ἢἷ5 αϑϑεγίίοη οὗ ἱῆποοθηοα δηά ἢἷ5 
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19 Ενεη πονν, ὈεΠοΙά, τιν τυ ϊπ655 15 ἴῃ παάνϑῃ, 
Απά δε ἴπαΐ νουοδβαίῃ ἔογ πιθ 5 ου πὶρὮ. 

30 Μγ ἔτίαπαάβ ἅγε ΠΥ βοογπεσβ: 

ὕηϊο ἀοά πιΐπε ἐγε ἀγορρεῖῇῃ (6 4Γ5); 

ΟΔ]] ἔογ νεηρεδποα οἡ ἢἰὶβ πιυγάσδγεσγ ΡῸ οὐ τ ηρίπρ' ΠΡ ἴο πδάνθη; 

1εῖ Ηὶ5. ὈΪοοά 116 υποονεγεά παῖ 115 νοῖοα. πᾶν ποὲ ὈῈ σαρρεά 
ν ἢ (Π6 ἀϊπι5ιὶ οὗ [πὲ ρῖανβ, δηά ἰδὲ {πε ογυ οὗ 85 Ὀ]Ϊοοά βηά πὸ 
ταγγυίηρ᾽ ρίδοα 85 ἰξ ἵγανϑῖβ ὉΡ ἴο βεανθεη. ΒΥ ἃ βρεοΐδί ἀδνεῖορ- 

πιεπξ οὗ ἐπε νιἀδδργεδά Ὀδ] θεῖ ἴῃ ἴῃεῈ ἀδηρογβ σεπογαῖθα ΟΥ̓ 

βῃεα ὈΙοοά (ςρ. ΒΙΟΟΡ, 8 2, ἰπ ἘΚΕῚ), Ἠεῦτον ἔοΙκίογε ἰδυρῆξ 

παῖ βυςῇ ὈϊΪοοά, 50 ἰοηρ᾽ 85 1ξ ἰἴδῪ οὐ {π6 στουπά υποονεοτγεά δηά 

ἀπαρβογρεά, οΥ 1ξ, μανίηρ' θδθη οονογεά ονεσ, ἰξ ννὰβ δριδίη ἰδἱά 

Ῥάᾶτα, ογίεά ουξ ἴο αοά ἔογ νεηρβᾶποα: Ἴρ. τη. 419, 15. 2651 φηά, 

ἐβρθοΐδιν, Εζίς. 2459 υτῖῇ 115 ἐπιρῃδϑβὶβ οα ἐπα ἀπαρβογρεπηΐ γοοῖς 
ἴῃ σοπίγαϑι ἱ ἢ 1π6 ρστουπά ἴῃ βθησγαὶ (γ7}, ψν οἢ νου] μαναὰ 

Ῥδθ ποσὰ αὐβογρεηῖ ; νοε ἴο {δε ὈΪοοάγ οἰϊγ. .. ἔογ {π6 

Ὀϊοοά 56 45 βϑῃεδά 15 ἴῃ ἢεογ πηάβε, οὐ πα Ὀάᾶγα γοοῖς σε ἢδ5 

(ογ, ψτι ὅπ, 1 μαν6) 5εῖ ἴἴ : 586 ροιγεά ἴξ ποῖ ουξ ἁροη {πε δδγίῃ, 

80 85 ἴο οοναγ ἴ ονὸγ Ψ]Ὡ ἀσκὶ; (61) ἴῃ ογάδγ ο ἀγοῦβα ἔσγυ, 
τῃδῖ νϑηρέδηοε πρῃς 6 ἰδΐκεη, 1 πᾶνε ρυΐ δε ὈϊΪοοά 586 85 

βδαά ὕροη ἴδε Ὀάγα τοοῖς, 50 ἴδαΐ ἰΐ τηὶρῆϊ ποῖ 6 οονεγοά. Τὺ 

186 ἀουδῖε ἀβρβϑοῖ (ορ. 7532 η.}) υπάεγ νῃϊοῦ [οὉ ἀρργοπεπάϑ αοά 

δἱ {15 βἴαρε 15 οἷδαγ δπά γι κίηρ: αοά ἰ5 Πῖ5 πηυγάογογ; δαῖ 
]ο0᾽5 Ὀϊοοά, Ξμεὰ Ὁγ Ηἰἱπι, νν}}} ογυ ποῖ ἴῃ ναΐη ἰο μδανβῃ; ἔοι 
ποτα ἃ 1] Βπὰ ἃ νἱηάϊοαδϊοῦ, δηὰ {παῖ νἱπάϊοαίοτ τ} 1} 6--Ὃ 

αοά. Ἐπγ ΟΠ 5 οχρίδηδίίοη, οα ἴπ6 Ὀαβὶβ οὗ Ταϊπιυιάϊο ὑβαρα, 
ἷβ βίηρυ αῦ ἱπιργοῦδῦ]ε : δοοογάϊηρ' ἴο Πίπι {πε πιεδηΐηρ ἰβ : Ο 
εδγίῃ, ἰεΐ πὶν Ὀ]οοά---Ὀγ ΜΠ οἢ 15 πιθδηΐ [π6 1η)υπεῖοα ἄοπα Εἷπὶ 

ΌΥ δὶβ ορροπϑηΐβ γαργαβθητηρ Ηἰπὶ ἃ5 ἃ βἰπηθι---ΟΥΥ ἴο Βοάνθῃ, 

80 ἴδαξ 1 ᾶνα πὸ πεβϑά ἴο οἵυ ουῖ πιγϑβοϊῇ. 

19. Οἡ λίρλ] ον, ἐπ ἐλ ἀσέρλές---ἃαὶ Βγμθοηγτι ἔογ ἤδθάνθῃ, 85 
255 415. 

20. ]οδ᾽5 ἔπεπάβ βοογῃ ἷπὶ ἔογ 5 βιιβεσίηρβ; δ6 ἴπγης ἢϊ5 
ἰεατ-Ξἰαἰπεά ἕδος ἰο αοά υἱῖμ ἔπε ρἷεα πνοῇ ἔΌΠονν5 ἴῃ ; 50 

οὗ 5ἰ πη] αγῖν ἐπα ν. 5 ἀπάεγβίοοά οὐ ἴπ6 βυρροβίείοη ἐμαὶ Ξ2 ἰ5 

οογγθοῖ, δπά {πδῖ δ 15 ἴο Ὀ6 ἐγαηβίαϊβά ἃ5 αῦονβ. [{38 ἰ5 οογγεοῖ, 
ἴδε δῦονε ἰγδηβϑίιίοη, νυ] ἢ ἔο!]ον5 38, ἰ5 [πε Ιεαϑὲ ἱπιργοῦαδίς; 
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31: ΤΗδί ἢ ψουϊά ἀδοϊάα ἔογ ἃ πιδῇ (1π ἢΐβ σοπίεβι) τυ αοά, 
Απά Ῥεΐνεοη ἃ 50η οὗ πιδη δηά ἢδἰ5 περ ἢθουγ. 

15 Ἐὸγ ἃ ἔενν γβᾶγβ νν1}}} οοπια, 
Αηά (δ6) 1 5141] »Ὸ τῆ 8 νὰν εἶ ΨΏΙΟΝ 1 5881] ποῖ γοΐαγη. 

αὶ [τ οουἹά 4'5ο Ὀ6, δηά δα5 ΌὉΥ 5οπιῈ Ὀεεη, ἰγαηϑἰδιθά ἰη ναγίουβ 

οἴβοῖ ννᾶΥ5 : ΜΥ ἔγίεπά, οὐ (Ηοῆπι.) πὶ ββερμεγά (ἐ.6. ἀοά), 5 
ΤᾺΥ 50ογπαζ (ογ, ἰγαηβίιΐηρ, γ Ὁ 85 ἴῃ 3373, τὶν ἱπίεγργείετ) ; οἵ, 
πον ὑπδξ πιοοῖς πα ἀγα ἔγίθηάς οὔ ἀοά (Υντ.); οἵ, πιῦ ᾿πουρ 5 
(ον, αἰπης ; 5866 5. 130Ὁ 1 [) ἀγα πὶν ἱπίεγργείεγβ (ΕΠ γ 98). (τ 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΞΕΒ ἃ Ὀεζίεῦ ρᾶγβ}16]15π| ἀπά ἃ θεοῦ γα γίμπι: ἰἴ γοηάογβ, 

ΜΑΥ ΠΥ ρύδυογ οοπῖα πηίο αοά, 
Βεΐογα δἴπι πηΐηθ ογα ἀγορρείῃ (θα γ5). 

2:1. Τερεπάθης οὐ {μ6 5θῆβα οὗ ρϑειίου ἐχργεββοά ἰη Ὁ... 
ἱπάϊγθοιν ἴῃ ἢ, ἀπά ρεγῆαρβ οτρί παν ἀϊγεοι!γ ἴῃ 5: ΜῪ ργδαυδγ 

15 τπαὶ Ὧν ᾿τπ658 ἰπ Βεάνεη (19) τνουἹά βϑουτα πὶ τρμξ (ΠΟΥ : 
οΡ. 98, 15. 113), δ6 {πε ἀγοϊἐγαῖοσ νβοσι 1 μανα ἰοηραα ἔογ (958), 
ἴῃ πὶ σοηΐεβὲ ἢ Οοά.---λαη, 50ηι οὐ τεβρ} αὐτὰ βἰ ΠΊΡΙΎ ραγαδ!]οὶ 
ταγηβ : ορ. Ρ5. 856(0, 18 ρἜΠΕΓΑΙ ἰογπὶ ἰπ δαοῖ σαβε γαΐδγβ 5ρ6- 
οἰδολιν ἰο ]οῦ ; ἔογ ἐπε “"δηδ᾽ σδῃ βοδγοεῖυ, ἢ ΕΒ τ οδ, Ὀ6 
τἴακεη 88 ἔπ ““δηά᾽" οὗ οοπιρατίβοη (ορ. ρμϊ}. η.), 80 ἐμδῖ δε ν. 

ψουϊὰ πγοδη : ἰδὲ αἀοά πιδῪ βϑουγε τρις ἔογ [οὉ ἴῃ δὶ. ἀϊδρυΐϊα 

νὴ αοά, ας (Ης 15 ψοηξ ἴο ἀδοϊάθ 7. 511γ} Ὀεΐψθαη ἃ πιδη απ 
εἰ πεϊρῃθουγ (ορ. 1 5. 235).---ὐὔὲς ποίρλδοι»} οἵ, ἔτδπά : ἴῃ τ ῖ5 
Ιαϊῖογ βθῆβ6 ἴπ6 ἔδθύπι ἴῃ ἴΠ6 οἷ. 15 ἀρρε ἴο [οὉ᾽5 (γος ἔγίδηάβ 

(211 το ἷ): (ἢ βἰηρ. βαγα ἄοββ ποῖ γϑῖεγ ἴο ΕἸΐρῃαζ (Ρεᾶῖκβ) ἱπ 
Ραγιϊσυϊαγ, ὈυῈ ΟὈΙ υεῖν (45 “ὁ τδη " ἴο ]0Ὁ) ἰο 41] ἴὮγεε ἔγίθπάβ, 
ἴδ6 5ἴωρ, Ὀεΐηρ' οβοβθῃ 858 σοπηπιοη ἰῇ βυο ρἤγαβαβ (ορ. 6.9. 
76τ. γδ). Αποῖπεσ πχιβίδικεη νον οὗ {Π6 δἰπρ'. 5. {πὶ ἴξ 5 ἃ 

βυθοηγτι ἴογ αοά (Ὀ.}; Ὀαὲ {πεζε 15 πο γεάβοη ἔογ {πε οβοῖοα 
οὗ 5βυοῖ ἃ βίγδηρε ἴδγπ ἕοσ αοά (ποῖε ἴπ6 αηϑέζλσεοὶς Ὀδίτνεθη αοά 

δηά ἃ πιδη᾽5 πεῖρθουγ ἴῃ Εχ. 43} δηὰ ἴῃ 39 1 τς ἰαχί ἴβογα Ὀ6 
οογγθοῖ), ἕοσ ἰδ ἢ μβαά Ὀδβη δῇ δχϑοῖ γερϑιϊοη οὗ τπ6 τῃουρᾷι οὗ 
δῖε υτγίϊεγ οουά, δοοογάϊηπρ᾽ ἴο ἢΠῖ5. υδιι8] ργδοίίοε, παν υβεά 
ἴῃ ἢ δὴ αἰϊεγηδεῖνε παπιθ ἔογ αοά (ὃν ογ "1). 

22-ΧΝῚΙ. 2. ]οῦ ρἶνεβ δ8 16 ρτουπά ἔογ {πὸ ψν ἰβῃ ͵α5ὲ 
εἐχργεβϑβϑά ἢϊβ οοηνϊοἰίοη οὗἉ ἴπ6 πδᾶγ δρργοδοῦ οὗ ἀδαϊῇ. 

22. Τοΐβ ν. ρρεδῦβ ἴο 58: ΟὨΪ ἃ ἴδον πιοσὸ γ6475 οὗ [18 
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ΧΥῚΙ. 1 ΜΥ 5ρ τὶς ἰ5 Ὀγοίκβη, 
ΜΥ ἄδγϑβ δὲ Ἵχίϊηςξ, 
Ἴδα ρτάνε ἰβ (τεδ γ) ἔογ πι6. 

3 Θυγεῖν ἴπογα 15 πιο κεγν οί α πιδ, 
Απηά πιΐηε ἐγα δι δίῃ ἴῃ {ποῖγ ἀεἤδηοθ. 

τεπιδὶη ἴο πι|6, ἤογεαβ {Π6 πεχὶ (17}) παίυγα!γ βιιρρεϑίβ παῖ 
7οὉ τεραγάβξ [ιἷ5. 11 85 αἰγεδάυ νἱγίιδγ αἱ δῇ επά; ἢ5 {πὸ 

ἴνο νν. ἄο ποῖ ρῸ ννε6}1] τορείμεγσ. ΕὌγίμεγ, [ἢ Ὀοϊι νοῦβαβ αἰπκα 

οοπίαϊη ἃ τϑάβοη εἰϊπεῦ ἣν αοά 5βοιϊά ἰηίεγνεπε ςροοάέζν, οὐ 

ΨΥ ΙΟὉ πιιβὲ πιαῖζα 8 ρἷϑα τοὐξλομέ ρίαν, ἴὰ βεεπιβ ουὖἕἱ οὗ 

Ῥίδοε ἴο βρεαῖ οἵ γεαῦς οἵ [1π, ἐνεη Ἰπῃουρῇ Ὀυΐ ἃ ἔδνν γεϑᾶγϑβ, γεῖ 

ἴο οοπιθ. ΕἸἴπεγ 53 [5 ουἱ οὗ ρίαοε (56 6.), οὐ νὰ τηυβξὶ ἐπιαεπὰᾶ 
ἴῃ δυο ἃ ὰὺ ἴπαὶ 35 Π|6 1γ1 ἱπιρί:65 ἰπδὲ ἀἄβδιῃ 15 ἱπιπηίπαης 

(5ε6 ῥρῃ]]. η.).---ἡΓ. Ἴέτο γεαν:] 11. ““γεᾶῖβ οὗ πυπιρεγ," {πε Ἰάϊοπι 
Ῥεΐηρ {μ6 5απιῈ 85 ἴῃ “ἃ ἔειν πιθη,᾿ αἀη. 4345, Ὠι. 4 εἴο. 

22Ὁ. Ορ. τοῦ, 
ΧΥΊῚΙ. 1. 566 ΡΠ]. η.---)ὴν ερίγίἐ ἐς δγοξθ"} ἐ.6. τὰν 11 (δ 

ΤΥ 500]) ἰ5 ἀεβίγογεα ; ἀἄδδιἢ 'β ποῦ σΟπιΠΊΟΏΪΥ ἀδβογ θα 85 

με ἀεραγίυγε (Εο. 127, Ρ5. 1ο4 539 1468), δΔηά ἴῃ 15. 5715 45 δῇ 

δηί δε ]επεηΐ, οὗ {πε βρίγι. ΑΝ. ““ΜΥ Ὀγεδίῇῃ 5 οοσγιρί," Ὀυϊ 

ἴῃς νΌ. ἄοα5 ποῖ πιϑδη “" 15 ἔδει ἀ,᾽ δηά, Ἄνθη ἰδ ὶξ ἀϊά, ἃ γοΐδγεησα 

Βαῦα ἰο 100᾽5 ἐδιἰἃ Ὀγεδῖῃ (1917) νου ποῖ ἀρτες εἰἴπογ ψἱἢ ἐπ 6 
Ρᾶγδῖ!εἱ 11π65 οἵ ἴῃς οοηίεχί. 

2. Τῆε ν. ἰ5 νεΓῪ 5ίγαηρ εἶν ρἢτγαβαά, δηά 15 ργο δον οοτγυρί. 

Αρρδύθηιν ]0Ὁ γεΐυγηβ ἴο ἴΠ6 οβαγρε δραίηβδί (ῃς ἔγίεπάς ἴῃ 

1630 35). (Ὀυϊ 566 τ. ἴπεγ6), δ᾽ υάϊηρ, 45 Ὦγ. ρυΐβ ἴξ, ““ἴο 5 
(τιϑπ8᾽ {Π βοῦν Ῥγοπιῖβεβ οὗ γεϑίογδίίἊοη (6.9. 517 3), δηὰ δχαβροῖ- 

δἴϊπρ᾽ ἱπβιπυδίίοηβ. οὗ ἢ5 βαε᾽ (6.». 8556 ττοὸθ. 30; ρ, 125). 
80 Ὠΐ., Ψῆο αἷβο πιδηϊίοηβ δηά ογἰεἰοῖσεβ ἡππιογοιβ οἴπογ υπ- 

τοπαδ]6 βυρρεβιίίοπβ. ὮὉα., τοδάϊηρ δέξζορηιθςσος ἰῃ ἢ ἰηβίθδά οὗ 

2λεῖν ἀοῆαροο, υπάετθιδπαβ ποῖον» ἴῃ 5 οὗ ἴπε οοηκίδηϊ ἀϊ5- 

δρροϊηϊπιθηΐξ οὗ [ο᾽ 5 μορββ (ςρ. 133), δηά ““Ὀἰζογη 6 5565 ἴῃ ἢ οὗ 

{δα ὈἱτοΓ σοηατίοπβ ἱπιροβεά οὐ πἷπι ὮΥ 6οά.----ϑωγεῖν ζλθγε ἐς 

νον 4η6}] ἴΒς ταπάογϊηρ, ἰπ 1561 Ἰερτεἰπιαῖς, ἐγ έλονε ἐς πού... 

ἐλόη γε 5 πο ἀρργορτγίδϊε β6ῆ8ε : ἔογ νῷ ὍΝ, σηγοῖν, ορ. 4118, 

Ζοχ. κοὗ.---Βερίηο ν:6] ἴῃ! πιοοίκογυ οὗ τὴν ἐγίεπμάβ, οἵ οὔ ἐογίιπε, 

βυγγουπάβ (ὉΡ, 88 205 Ὁ 252), οὐ 18 ἰῃ οομῃηῆϊος τ (Ὀ", 858 
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ΒΊΑΥ ἄονη, 1 ρύὰν ἴπ66, {π6 ρίεάρε ἔογ πιὸ νυ ἱτἢ {Πγ5εϊῦ; 
ΜΝ ο (εἶ5ε) 15. πεσε {πὶ νν}}} βίγκε Πἰβ ῃδηά ἴῃ ἴο πιῖπα ὃ 

4 Ἐογ {πεῖς βοαγὲ δαϑί ἴδοι πα ἔγοπι υπἀογβίδησίηρ ς 
Τδπεγείογα ἴπδου δ ποῖ οχαὶὶ {Πεπὶ. 

δῊς {δεῖ ἀεπουποεῖῃ (815) ἐγίθ 5 ἕο ἃ ὑγεὺ, 
Ενεη {πα δγαβ οὗ δἰβ ομ ἄγε 5841] ἔδ]]. 

10" ἢ.) πιε.---Α4δίδείλ ἐη} οἵ, δπιεηάϊηρ, (16 ὈΥ τεαβοη οὗ 
(566 ρΡῃ]]. π.). 

3. Αὐἀάκτεβϑίηρ πἰπιβοῖ πον ἴο σοά, ]οῦ, ἀνε πιογὰ οἰαγὶυ 
{πδη ἴῃ τα Ὁ 5, Ξεἰβ ονοῦ δραϊπβδί οπβ δηοίδεν δῖ ἴνο ἱβοιρῆςβ 
οὗ 6οά---αοὐ ποκεῖα απὰ ἀοά ἐπ επαάϊγ, αοά υη] 5 Εν πιακίηρ᾽ 
Πΐπὶ βυθβασ δηά 50 ἰδἰκίηρ᾽ αὐναὺ δὶ5 ομαγδοῖθσγ, δπὰ σοά δϑ]ε δηά 
υἱἰπιδίογ ΥἹ]Πηρ τὸ το- Ἔβ δ Ὀ] 15} δὶβ οδαγδοῖεγ; ογ, ἰπ {86 

ἴδγπιβ οὗ ἴδ ργεβεηΐ ἤρυγε, αοά 85 ἴπε ρῖνεγ οὗ ἴδε ρἱεάρε οἵ 
Ὀ411 νιρϊοῦ τείθαβϑεβ ]οῦ, δηά ἀοά 85 ἴδε γεοεῖνεσ οὗ 186 ὃ4ὶ] 
ψ8ο, Ε]] Ης τεοεῖναβ ἱξ, Βοϊ 5. 100 ἃ ργίβοπογ (ορ. 135). Ης 

ἄοε58 ποῖ ἐχρδοῖ ἱπιπιθαϊδίς νἱπαϊσβιίοη, εἶδα πο πεαά οὗ δ], 

ποῦ Ἔνθα ἴῃ (ῃϊ5 {Π{Μ (ορ. 195 2). 
ΔὉ. ΤΒογα ἰ8 πὸ οπα οἶβα ψῆο οδὴ ρῖνβ [15 ρἱεάρε ἔο οἶδα 

δῖπι ποσὶ (οὐ 8 δβϑρεγβίοῃβ, δ'ῖκα Ὀαΐογε αἀοά δηά πιδη (165:), 
Ὀυῖ αἀοά ΗἰπιΞεῖ!.--- δ γέζοα λὲς λαμα] ἐ.6. τλαῖκα ἴῃ ρεβίυγε ἐμαὶ 
δοοοπιρϑηΐεβ ἴα ρίνίπρ᾽ οἵ ἃ ρίεάρε : ορ. Ργ. 61 1)}8, 

4. Τῇ ἔγίεπάβ, νῆο πρὶ παίυγα! γ να ΡΌΠΕ ΒΌΓεΙ ἴογ 

7005 ἱπηοσοθῆοα, νἱἱ ὔοῦ ἄο 80, Ὀδοδυβα αοά 885 ἀβργίνοά 

τπεπὶ οὗ ἴπ6 ρονεσγ οὗ βεείηρ {88 ἴγυιε βἰαῖα οἵ ἴπε σαβε, δηά 

ΟΟΠΒΘα ΠΕ {πεν Ὀοϊενα ]οὉ ραν. Βα βίπος [Π15 οοπο βίο 

οὗἉ τΠεἰτβ 18 ἄυε ἴο ὈΠπάποββ, αοά ψῆο 15 ἠοῖ Ὀ]1πά, Ὀυΐ 5665 

Ατρηϊ, οαπηοῖ ὄχαῖς ἴπαπὶ ἰο ἴπα6 ροβίτΐοη οὗ νἱοΐοτβ ἴῃ {πε ῖγ 
ἀϊβρυΐϊα ἢ 10Ὁ ΌΥ Δ] ον ηρ 1005 ἱπποοεποα ἴο τεπιδίη ρεδῦ- 

τηΔΠΘΠΕΥ τἀμνπαϊοαίθ. ϑυοῖ ἰβ σοπιΠΊΟΠΪΥ ἴακεη ἴο θὲ (6 

οσοπηεοϊίϊοη. πώ. {πῖπκ5 ἔπε ν., ψ βίο (ἃ οπιῖβ, ἄυσε ἴο δὴ 
ἱπίεγροίδῖοσς πὐἱπάδι! οὗ 4215-, Ὀὰξ υπηνϊπάξι! οὗὨ {π6 ἱπιπιεάϊαῖα 

οοηϊοχί, ᾿ 

5. 10 15. ργοῦθδθϊε [παῖ {πα ἰοχὶ οὗ " 18 πορεαΐαϑϑὶυ οογγυρὶ (50 

5ΡῈ.), δηά (παῖ (Π]5 ἀοοουηῖδθ ἔογ ἰῃπ ἔδοϊ {παΐ 41] αἰξεπιρῖβ ἴο 
ἐχρίδϊη (ἢ6 ν. εἰἴδμεσ βυῆες ἔγοπι δγι βοα! Ὑ, ΟΥ Ρἷδοα οἡ {πα 

νογάβ οὗ (δὰ ἰαχὶ ἃ αιδϑιϊ παρα πιεδηΐϊηρ. Φεπομροοίλ, οἱ 
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ἐν οννιοίλ αραΐμδί, ἰα ἴῃ6 ΟὨΪ πιεδηΐηρ ἰπαὲξ οδη ϑδαξεῖγ 6 

Ρ'αςοεά οἱ Ἴ2Π, οοηβῖγυςά τ ἢ δῃ δου. οὗἩ δ ρεῦβ. (566 ΡἘ1]. ἡ.}; 

ἴδποτα ἰ5 πὸ ͵υξιϊποδίίοη 'π ὑϑᾶρὰ ἔογ σεπάδγηρ ἐμυξέοξλ, δηὰ 

φρεαζοίλ ἰο (ΑΝ.) ἰ5Β ποὶ ἴο Ὅ6 βυρροτίεά ὉΥ τεΐεγεηος ἴο 265 
(566 π. {π6γε), 3157 (4ςο. οὗ {πε τ-)31Χ), 2 5. 1.55] (Ξεε Ὦγ. σῶ ἔσο.), 
δῃὰ βοδγοεῖν Ἔνεὴ Ὁ 2 Κ. γ5.1}, ἘΖίκ. 4315. "γεν (ΕΝ.) ἰ5. ἃ 
υηΐχια γαπάδγίηρ οὗ Ῥόπ, ψὨΙΟἢ 15 σοπηπιοην γεηάδγεά δογίζον, 

οὐ τλανγό, ἀπ τιδῪ τεΐογ ἴο, ἡμ26» αἰέα, ἃ ῥογέϊοηε οὗ 5Ρ01] οτ' 

Ῥοοίγ (ἀη. 143,1 5. 3053), ογ οὗ ἔοοά (Ηαρ. 115), οἵ. οὗ ἰαπά 
[{0ο5. 199 ἀπά οἤεῃ); 580 ἴδ8 νῇ. ΡΌΠ υϑυδιν πιεαπβ 20 ἐένέαε, 
αρῥογέζονι (ϑ8ρο1}, ἔοοά, ἰδηά, εἴς.); ὈυΓ ἴῃ 2 (ἢ. 2851: ἰξ ας 
νἱγίια! γ ἀδνεϊοροά [π6 πιρδηΐηρ ζ9 2ἱμηαῖδν, δῇ Ἔχοαριϊοηδὶ 

ταδδηΐηρ οὗ ἴδε νΌ. νοι ΒυρρΡΙ65 βοπια στουπὰ ἔογ (δε βεῆβα 

“ΡΓΕΥ" ρίνοη ἴο ἴπ6 ποὺυπ πεγὲ (Ετνν. γεδοῃαβ πιο πὸ 5απια 

“πηδδηΐηρ᾽ ἰῃ δποῖμεγ νναγ). 2 αξίορν (ΑΝ.) 5, ἴθ [56], 430 ἃ 
Ἱερτεπιαῖα γεπάοτίηρ᾽ οὐὨἨἁ ρῦπ (ορ. Ῥτγ. γ3). [τότ !ν τεπάσγεά, 

δοοογάϊηρ᾽ ἴο ἴπ6 υϑυ δ] πιεδηΐηρ οὗ (ες νογάβ, {πῸὸ ν. ἴδυ5 
τοδάβ: 2» α ρογέζορε οπ6 ἀδηομηποοίλ ἡ ομάς, απα ἐδό ἐγες οὗ λὲς 

ολήϊάνονι ζαΐ; ““ Ἀϊ5᾽" ἴῃ ἢ τεΐεσβ ἴο ““οης" ἴῃ κ᾽; “" ἢ15 ἴῃ 5 
(ΕΝ.) 158 ποῖ Ἔχργεββθά ἴῃ Ηδργον. Τῇα [Ὁ] ον ΠΊΔΥ 6 

βἴνεῃ 45 ἴδε ρεϊποὶραὶ εβογίβ ἴο ἱπιροβα ἃ πιεδηΐϊηρ οὔ ἴπ6βα 

ψνογαβ δηὰ ἴο σοηηδοξ ἐμαπὶ ἢ {παῖς οοπίοχί. σ. Ὦγ., γεϊδίη- 

ἱπρ ΕΝ. νυἱίδοιιϊ αἰτεγαίίοη, οοπιπιθηΐβ: “]0Ὁ σοπιραγεβ ἢῖ5 
[τε π 5. (πιρ] οἱ Ε]γ)} ἴο ἃ πιδὴ ψῆο ἢοαγ 6βϑῖγ αἀἰβίγαϊπβ (85 νγα 
βΒῃουϊά 540) 86 ροοάβ οὗ ἃ πείρῆθουγ ἴογ ἀδδί, δηά νῆοβα 

οπ] ἄγε βυῆδγ ἔογ ἐπεὶγ ἐλ Παγ᾽5 ογυοῖίγ." Οπ 1815 [πϑοῦν {πὰ 
ν. ἰβΒ δ οὔποὰ ἃ οαγρε δηά ἃ ἰ(ἢγεαῖ: [π6 ἔτγίεπαάβ οὗ 10Ὁ δα 

ογυεῖ; {86 οὨΠ]άτγεη οὗὨ ἴδε ογιοΐ συῆεγ; τπογοΐογα πεῖς οΠ] ἄγθη 

Ψ11 κυῆετ---ἃ ουτγίοι!5 [πγεδῖ ἔοσ 7οὉ ἴο πιαίκα, ἔοσγ 866 2119: 

Ηρϑῖ. πιαῖκεβ ἴπ6 ψΒοῖε ν. ἃ ᾿ῃγεδῖ, γεπάδγίηρ, 41 27: (δεσονεδλ) 

ἦλθ τοῆο “επομρσείλ »ιίομας, πῶ ἐλ6 ἐγες οὗ λὲς ολίϊάγοη γα. 
2. Ἐν. αἱ. (ορ. Ὁ]Ϊ.) ἴαΐκα ἔα πψιῆοῖα ν. 65 ἀδϑογίρεινα, [δυ5 
ἀνοϊαΐηρ ἐπε τἢγεαῖ; ἢ 5 τπθη ἐγεαίθα δ5 οἰγοιιπιβεδπεῖαι ; δπά 
ἴα οέγχσ. ῥγοη. ἴῃ ὃ 'β ἐδίκαῃ ἴὸ γείδγ ποξ ἴο {π6ὸ ἀδποιποογ, Ὀυΐ 

ἴο ἔπε ἔγίεπάβ (ρίιιγα]}) ἀδηουποεά ; ἔογ βυσῇ ομαϊαρε περπογὲ ὈΪϊ. 

ταίδγβ ἴο 185 245 15. 2738, δηά Επν΄. δοσουπίβ ἔογ ἰξ μεγα ὉΥ {δε 
ἴλοϊ τπαὶ ψν ἢ116 υϑίηρ {ΠῸ ρ]. νντἢ ἃ σεπεγαὶ γεΐεγεποα ἰπ ", 100 

5 411 ἐπε {ἰπι6 {ἰπκίηρ᾽ οὗ μἰπιβϑὶε: ἢ6 γοπάειβ, ,0γ αλοεξέμρ, ἐ.6, 
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6 Ὴδε δίῃ πιαάς πιὸ ἃ Ὀγνογά οἵ ἔπε ρεορίεβϑ ; 
Απά 85 ομα δἱ ψβοπι πιϑὴ βρὶϊ πηυβί 1 Ὀ6. 

ΤΜῖπα εὐ δῖ5ο 5 αἀἰπὶ ὉῪ γϑάβοη οὗ νεχαίίοῃ, 
Απά 81] πιν πθΌ ΓΒ ἀγα 85 ἃ βδῃδάον. 

τμαῖ [Πα ἴοξ πᾶν Ὅς οαϑὲ ἔος {πεπὶ 845 ἕο ργίβομογϑ, οηῈ αθριοιρισες 

“7 ομας, τολίϊο ἐλθ ἐγος ο΄ λὲς (ἐ.6. πε ἔδπ5᾽) ολέϊάνγεν γαΐ. Ιπ 
1815 σα86 85 " ἀδββογίδεβ [ἢε {0Π]γ, 50. δ 186 συ Π]655πε55 οὗ ἐπε 
ἔγιεπάς οὗ ]οῦ, ὈοΪἢ νν. ρἰνίηρ πιοίϊνεβ ἔογ ἴΠ6 τεαιιεβί ἴῃ ὃ 

(Ὁ ..). 3. Βυ. (ορ. Ρεδῖκε) ἰγεαῖβ {πε ν. ἃ5 ἃ ργονδγῷ (ῃβηῆσοα {π6 
4τὰ ρεῖβ. βἰηρ.), οϑ ἑποΐδος ἡ» ἱρηαῖς ἐο σατο (ογιθ᾽ ς ἐαδἰ6), τολίϊο λὲς 

οτση ολάγοη᾽ ς ἐνὸς γα] (ἔτοτα βἴαγναιοη), ἀρρ!βα ἴο τς ἔπεηά5 
ΨΏο, δοΐυδ!ν Ὀεγεῖϊ οὗ νυϊβάομ (4), γεῖ {πιηἶς {Π6Ὺ σδη ἱπιρατί ἃ 

το βῆαγε οὗ {ποὶγ νυ ϊβάοπι ἴο ]1οῦ. Τἢ5 ὀχρίπδίίοη 15 1655 

ἔοτοοά {δῃ ἴῃ ργϑοδάϊηρ, Ὀυξ ἰξ τα! γ γθαυῖγαβ ἐπ᾽ ἰπβίθδά οὗ 

ὯΝ, 4. Ὁυ. 4150 ἰγεδῖβ ἴδε ν. 85 ἃ ργονειῦ, δηά, γεραζγάϊηρ ἴἰ 
85 ἃ τηδιρίηαὶ ποία ποῖ περάϊηρ' ἴο Ὀ6 οἰοβεῖν τεϊδίεά ἰο ἔδ8 
σοηϊοχί, Γαηάογβ: 4,16 τοὴο δποηοος “σης οη ἀσοοιρί οὗ ὦ 

2᾽οάρο, λὲς ολέλάγοη" ς 6γες αϊ]. 
686. Ἐδδυπιεά ἀεδοσρίίοη οὗ αοὐ᾽ 5 παγά ἐγεδαίπιεηξ οὗ Τοῦ. 
6. 41{2] {.6. ἀοά : ρεῖδαρβ, “4ππώ ἐλοις λασέ τπσάδ βου ὃ6 

τεδὰ (5Ξεαε ρϑ]]. ἢ.).---α ὀνιτοογὰ ο77 ἐλδ 260ῤ165] ἸοΌ οοπιεβ ἴο 
ταηῖς διποηρ περ ουγίηρ ρΡεορίεβ, ἴο νοῦ ἴδε 5βἴογυ οἵ ἢϊ5 

βυβεγίηρβ βργοδάβ, 85 ἃ ριεδί βίπηδγ, 50 ἴπαὶ {παν 5δῪ “858 

Βτεδὶ 8 βίμηεγ ἃ5 [0Ὁ᾽" : ορ. 309, δπὰ ἔογ 5ἰπιΐαγ ρῆγαβεβ, Ὠΐ. 

2857, τ Κ. οἵ, 16γ. 249.---ς οη6 αὐ τολονε τινι σρέ[] ἐ.6. ἂιὶ οὈ͵εοξ 
οὗ δνογβίοῃ (566 ΡὮ]]. π.): (τ α φογίθη: δεΐογε ἐδϑηε, Ῥετῆδρβ 
τσ μεἶγ : ΑΥ.. δἰογεξίπια (45) ὦ ἑαδγεί, οοπἔιδίηρ᾽ ΠΒΠ ἢ ἢ. 

γα. Ορ. 1615, Ρ5. 65.--- Ψεχαέίο»") αἱ ἀοά᾽ 5 υπάεβεγνεά ἰγϑαῖ- 
πηεηὶ οὗ Ηίπι: ορ. 65.---Ὦ, ΗΘ πᾶ5 ρσοννηὴ ἰεᾶῃ τ βυβετγίηρ : 
ΤΡ. 168, 

8 το. ΙΓ {Ππ656 νν. αύα ἴῃ {πεῖν τρῃϊ ρίδσε, Ἰοῦ 5 ἀββεγεηρ, 

ἴῃ οοπίγαάϊοξίοη, 1 5 βαἰά, ἴο ΕἸΊΡΠδΖ᾽5Β οβαγρε (153) {παῖ 70Ὁ 

ἀεῆεοῖς πιθ ἔγοπι γα] ρίοη, [πᾶὶ λὲς (8), νῖΖ. τῆς ῥ᾽ εἰ 0]6 οοη- 
ἀϊίοη (7 ἴο ψῃοῃ Πα 15 γαάυςεά, ἀοα5 ἰπάδεά ρεύρίαχ οἱδεγ 

ὑρεῖρμξ ππεη; Ὀαυϊ {πᾶὶ τΠπεγ, πανογίῃ 6655, οἰϊηρ' ἴο {π6 ραίῇῃ οὗ 

τὶρ ἰδουβη655 (95) : {ΠῸῈ Υ ἀο ποῖ ἔο]ΠΠονν τπῃ6 ροα655, πουρἢ {πὰ 
Ῥτοβρογγ οὗ με ροῦε55 δηρειβ ἴπεπὶ (88), Ὀαΐ, Κεαρίηρ᾽ ἔμπα π.- 
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8 ὕρεῖχδε πιεπ ἂγε δϑιοηϊβηεά δὲ (ἢ15, 
Απά δε ἱπποςεηὶ ἰ5 ἀἰδίυτδεά οσοποεγηίηρ (δε κοαϊες5. 

δ Ύύξει {πε εἰρβίεουβ ΒοϊάειςΒ ἴο Πὶβ νγᾶγ, 
Αηά δε παῖ Βαίῃ οἴεδω δβαπάϑβ ἰῃογεδϑείῃ βἰγεηίμ. 

Ὁ Βυϊ τγεϊυγῃ γε, 81} οἵ Γγουΐ, δηὰ σοπια ὩΟΥ  : 
ΑΠΑΙ 584]} ποὶ ἢπὰ ἃ νεῖβε πιδῶ διποηρ γοῦ. 

Ἧ ΜΥ ἀΔγΥ5 ἃγὰ ραϑῖ, 
ΜΥ ρΡυτζγροβεβ δα Ὀγοΐκθη ΟἿ, 

(Ενεη) {με ἀεϑβίγεβ οὗ πιῦ μεατγί. 

βεἶῖνεβ ρυγα, υἱἰπιδίου στον βίγοηρ᾽ δηά ργοβρεγοιβ ἐπεπιβεῖνες 

(Ὁ). [κεῖ 6 ἔπεπάβ, ἴθι, οοπῆβ οὔ αρδὶπ νἱτἢ ἐγεϑἢ ἀγρυ- 
πιθηῖβ : ποῖ οπϑ οὗἉ ἰμεπὶ ἴῃ 50 ἀοίπρ ν"ἢ}1} ργονα Ὠἰπιβε] ννΐδε ἴο 

]οὉ ([9). [πη 11 {πὸ ἀεβογίριίοη οὗ [0δ᾽5 πιίβεαγαδῖβ οοπαϊτίοη ἴα ἴ 
ἰ5 ταϑιιπιθά. Οδνίουίγ, ἴμ6π, ἴἰ 15 ροβϑίδῖε ἴο ρ855 ἔγοπι 7 (ο Ἶ9 

δῖ ποθ; ψἤεγθαβ (Π6 ἰηἰεγναηΐηρ νν. οἂπ οηΐγ ὃς Βιϊεά ἴῃ ν᾿ ΙΗ 
ἀϊβηουν ; ἕου ννῆο ἀγα ἴἤεβδε ὑρτγρῃς πιὲπη ἴο Ὅς δϑίοηϊβῃεά δὲ 

100᾽5 ρίρΡβιῦ 1οδ᾽5 νδοῖςε οσοπιρίαἰης ἰ5 γαίμος ἔμαϊ ἢϊ8 βυβεγιηρβ 
πιατῖς Ηἰἷπιὶ ουἵ ἴο 411] πιδῆ 85 οπὲ βπγ τε ὉΥ αοά ἴον Πἰ5 'τυϊοίκεά- 
ὯΕ58: ἴδεη ἀρϑίη, 8 ψΠἢ [15 Ρυγεῖγ ρέπεγαὶ γεΐεγεπος ο ον 
Ανν κυναΓάϊγ αἴζον 85 νἢ 118 Ξρεοΐα] τεΐεγεποθ ἴο ]οὉῦ. [ξ ἰβ πο 

ποσὰ βαι βίδοϊογυ ἴο ρΡἜΈπογα Ζε {πς “ὁ 1815 " οὗ 8 οοπιρ[εϊεῖν, ἀπά 

ἴο ραγεϊουϊατῖζε [π6 ταέδγεπος ἰη 9 ἰο []οῦ, Ἔχρίδηΐηρ ἴδ νν. ἴο 

πιθδὴ ἀριρς πε ἅτε ρεγρίεχεα ὉΥ ““ἴπεβ6 πιοῦαΐ στοηρβ 

ψν Ποῦ ΤΠῸΥ 566 ργενδὶϊ ἰη αοά᾽5 τυῖε οὗ {πε νογῖά " (θ.); γεῖ 

7οΌ, ψῆο ἰ58 οπε οὗ ἔμεπι, 15 τεδοῖνεά ἴο οἰϊηρ' ἴο τ ρ:: :θουβη655. 
Ὁᾳ. δηά Ῥεβαίκε δὲ ργοῦδοίν τρῆῖ, ἱπεγεΐογα, ἴῃ γεργάϊηρ ἴπ6 

νν. (Ρεαῖΐκε 8.9 δἱ 1ε851) 45 ουξ οὗ ρίδοε, ἀπά ργορδθϊυ ἃ ραζί οὗ 

τς βρεθοῦ οὗ οὔβδ οὗἉ ἴδε ἔπβηάβ; ιυ. ἰηβογίβ 8.10 αῇϊογ 188; {86 

τιδδηΐϊηρ ἤδη Ὀεΐηρ {παΐ υρτρῃς πιοη, {|κὸ ἴπΠ6 ἔπθηάβ, ἃγὰ 

αβϑιουπάεά αἱ [οδ᾽5 ργοίδηϊιν (“1815 (85) 15 {π6ῃ β γι ΕΥ̓ ράγα]]εἱ 

ἴο “18 ροάϊε55᾽" (55)), θὰ Ποῖ ἤγηι ἴο {πεῖς γτἱρῃίεουβ νὰν οὗ 
116 (05) ἀπά στον βίγοηρ' {πεγεΐη (00). 105. Ὁ. αἰζεγβ ἴο ἴῃς βίηρ. 
τακίηρ ἰξ οἱοβεῖν ἢ 1845; 1900 ἢς ταραγάβ 45 δὴ δἀάϊοη δέζεγ 

186 νν. Πδά Ὀεοοπια πιϊβρίδοδά. 

80. Με., ἱγαιυβροβίηρ ἴπ6 ἴογπιβ, γεηάθγεά : Απά {πε ροάϊεβ9 

«τὶ απιρῇβ ονογ {πε τἰρμίθοιιβ ; Ὀυϊ ἀνθ (ἢ18 ἀοεθβ ποῖ ϑοσοοπιπο» 

ἀαῖε πὰ νν. βδιϊβέδοϊογιΥ ἴο {μεὶγ ργαβϑηΐ ροϑβίτίοῃ. 

9. Κεῖ] Ηεῦτ. μά. 
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ἸΣ ΤΉΟΥ οἤδηρα δα πἰρδξ πο ἄδΥ ; 

“Τῆς ΡΠ τ᾽ (54 ν [Π6γ}) “15 πδᾶῦ ὑπο (ἢ ἀδτίκηα55.᾽" 

ΤΙ ἴη οοηείηυδηοε οὗ ΤἹ ἀοβοῦῖθαβ 1008 ἀσβρογαῖα σοπάϊκίοη. 
Όρ. ν.} γ5 οἴ, Βυ., ΜΥ ἄδγϑβ ρᾶ55 ΑΝΑΥ ἴο πιν ἀδδίῃ, Βτγοίκδη δγὰ 
18 οοτάβ οὗ πιΥ υπηἀεγβίαπάϊηρ: Πὰ., ΜΥ ἄδγβ ρ855 ἀννδὺ ψἱτἢ- 
οὐὔξ ἢορα, Τῇε ἀεϑβίγεβ οὗ πὶγ μβεαγί ἀγὰὲ δηηϊ μι] δῖοά : 566 ΡὮ]Π]. ἢ. 

12. Το ν. [45 Ὀδθη ἰδίκεῃ ἴο πιδϑῃ: ὙΠ116 πὶ σοηάϊτίοη ἰ5 
ΤΕΔΙΥ ἀεβρογαῖς (1: 18. 16), Ὧν ἔγίθηάβ βὰν: Υοῦ ἃζὰ ραβϑϑίῃρ' 
τπγου ἢ ἀατῖς ἀδγ5 πον, Ὀυὰϊ ἃ Ὀτρ ἴεν {ἰπι 15 βϑοοὸπ σοπιίηρ'; 

1815 νουϊά, ἰηἀδοα, Ὀ6 ἃ οοτγεοξ δοοουηΐ οὗ ἴδε ἔπθη Ξ᾽ ““ ὁοπὶ- 

ἔοτι" ἴῃ (ῃς δτϑβὲ βεγίεβϑ οὐ βρθθοῦῆεβ (566 517 35 820.35 7.7115-10) Δηά 
Θόρδᾶγ δοίιδν υϑεά ἴΠς ἢρ΄. οὗ ΠρΉϊ δηά ἀαγίκηθββ : “ΤΥ [18 

Ψ τῖθε ἂρ πιογὰ (ὈτρΕ1}γ) πα (Π6 ποοπάδν, ἐπουρὴ ἰξ 6 
ἀκτίς, ἴὲ 1} θδοοῦλα 85 ἔπ πιογηϊηρ" (111). Βυὲ ΕἸΙΡΙΔΖ ἴῃ 

85 βεοοηά βρβεοῖ, ἴο ψῃοΒ [0Ὁ 15 πον τερ᾽ γίηρ, 5ᾶγ5 ποίησ 

οὗ τπε Κιπά. Τπαῖ (ἢς ἔγίεπάβ ἀγα ἴῃς βυδ)εοϊ οὗὨ ἔδα νΌ. ἰη 5, 

δηά δυΐδποτβ οἵ ἴῃς βίδίεπιεης ἴῃ ἢ, 15 ποῖ δὲ 41] οἰβαγῖγ ἱπάϊοδιδά: 

1Ε10 ἐς ἴῃ ρἷδοβ, ννγὲ ϑῃουϊά ἐἼχρεοὶ δὲ 1εαϑὲ “"ὙΥἴα οβδηρε: δηά 
161-10 ἀγα ουξ οὗ ρίδοο (566 δῦονϑ), ἔπ τεΐδγεηοβ ἴο ἐπε ἔτθπάβ 
5. 511} 1655 Ὡδῖυγαὶ. Τῆς ν. νου θὲ πιοζε ἰπ ρἷδος ἱξ ἰξ οχ- 

Ρτεββϑὰ 70 ᾽ 5 οοηνϊοἰίοη τῃδὲ τς ᾿ρῃὶ οὗὨ ᾿ἰ5 11ξπ 15 ἐδαάϊηρ ἰηῖο 
τῆς ἀατγίκηθβϑβ οὗ ἀδδίῃ; Ὀμΐ πὸ νεγὺ ϑδι βϑέδοϊογσυ Ἂπιεηάαδιϊοη 

845 Ὀδδη ργοροβϑά (566 ρἢ]. ἢ.). 

12-1ό. ]οῦ, Ὀοΐηρ αἰγεδάν 45 ρΡοοά δ5 ἀθδά, 85 πὸ ἔιγίπεν 

δτουπά ἔογ δορε ; ἔοσ ἔπε ἤορε οὗἉ γεβίογαιίζοη ἴο ἐογπιοσ παρρί- 

Π685 δηὰ ῥγοβρουυ ἄοαοβ ηοΐ ἀεδβδοεπά ἴο 5Πεοῖ, οὗ νηοῦ 70 Ὁ 

ΑἰἸγεδαν ἔξα 5 Πἰπιβοῖ δῇ ἱπμδοϊίδηξ: “411 πορβε αϑαηάοῃ γα ὑνῆο 
ἐπίεσγ πεγα." Τῆς ρέπαογαὶ βδῆβα γεπιαῖηβ (6 58Π|6 ὑνΠοθανοῦ 

νίενν οὗ ἴπ6 σοηδίγυςσείοη οὗἉὨ τἴῃ6 ν. Ὀε ἰδίκεη---ἰῃδὲ τεργαβεηϊεά 

ἴῃ [πε ἰγαηϑιδίίοη ἀρονε (5. ΕΝ. Ὀἱ. δ. Βι. α].), οὐ ἐῆβ οἱάδσγ 
(Ὁ, ΑΝ.) απά ἰπ πιδὴῦ τεβϑρθοῖβ (ἢ πιο βίγικίηρ νίαν 
δάορίεα ὃγ Πεϊ]. θα. (ορ. Ρεδίκδ) δοοογάϊηρ ἴο νη ϊοῖ 18. Θῃουὰ 
Ὧδε τεπάογεά: [61 ἢορε, 5860] 15 πιίπθ ἤουδε; 1 δανα βΞργεδὰ 

ΤᾺ σου ἴῃ ἀλγκηθββ; 1 ἢανέ δά ἴο {πε ρἱί, Τπου γί τὰν 

[(αἴμεγ, Τὸ ἴῆε νοῦπι, ΜΥ πιοίμεγ δηὰ πὶν βἰβίοσ. ὙΤηΐβ ἄοεβ 

το 7υδέϊος ἴο [π6 ἰάδπεν οὗ {πΠ6 τοοῖ οὗ {δε νΌ. ἴῃ 18 (γῃρε). 

δηά {πε πουη ἴῃ δ (ΡΠ). [π ἔπε ἔογπιοῦ οᾶβε ἴα ἐπουφδὶ 
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15 161 Ἰοοῖκ ἔοσ 50] 85 πιΐης ἤοιι56; 

᾿ 161 δανε βργεδὰ πιν σοιοῦ ἴῃ ἀδγκηα85 ; 

ἹΦΊΓῚ δανα βαϊὰ ἴο {π6 ρἷέ, Τῆου αγὲ τὴν ἕαΐϊπογ; 
Το ἴδε ψνογπι, ΜΥ πιοίπεγ, δηά πὶν βἰβίεγὶ 

16 ὙγΏετο ἴῃ δη 15 ΠΥ Πορα ἢ 
Απά 85 ἴογ τ ΓργοβρογγἾ, τ ῆο οδη 566 ἰδ ὃ 

15 ΨΥ} {ΠῸῪ ΡῸὸ ἄοννῃ "ἢ »67 ἰπῖο 5Π6οῖ ἢ 
Οὖ "58.411 νε ἀδβοεηά" ἰορεῖμογ ἱπίο ἔπε ἀυ5ὲ 9 

τογε ργθοίβεϊυ ἰ5: [Γ ΘΠ6οῖ 15 41 1 δανῈ ἴο Ἰοοῖς ἔογ (132), 
ψνἢδὲ τϑαὶ] πορα ἢδνε 1 ἰδὲ (16) Ιη {πὲ Ἰαϊέεγ: [1 51} Βοροε, 
ἀεδίῃ, ποῖ 11ξ8, ἔδλοαϑ πα (135), ἀπά {πε οεγίαϊ πεν οὗ ἄθδαιῃ εἐχ- 
εἰπρυΐθῃεβ (166) ἤορθ. 1 125 γείεγβ ἴο ἴῃς οοπιέογέ ρίνθη ὉΥ ἴπὸ 
ἐτιοπάπ, 16 ἀοιιδι655 γαρ ϊε5 ἴο 1: 1 411 1 ἢᾶνα γεα!ν ἴο Βορα 

ἔοσ ἰ5 5Πῃεοῖ, νβαϊς Ὀδοοπια5 οὗ ἴπε ἔα58 ἤορεβ ψἱτἢ νοἢ γου 
ψου]ά ῬυΟΥ πιὸ ἃρ ἢ 

130. Ορ. ῥ5. 1393.---Φ7κκ ἀαγζηθς5] ἴπ6 ἀαγίςπεβ5 οὗ 5Π60] : ορ. 
τοῖ, 

14. Εον ἴδε ἔογῃι οὗ Ὄδχργεββίοῃ, ορ. Ργ. γέ: αἷβο ο. 305 .-- 
Το ῥὲῇ ἘΝ. ἤεγεὲ δηά, ἔο]ονίηρ (απ, βοπιείίπιε5 εἰβαινῆογα, 

ἱποογγεοῖΥ σοπποοξίηρ' ἴμ6 που ΠΠῸ (ἔγοπι ΠῚ), ἐο τέμᾷ ἀἄοτονι, ἃ5 

ΤΠῚ ἔγοπι ΠῚ), οἵο.) τυΐϊεθ ἍΠΠ, τεηάοσ οοργῤἥοη. ὙΠ ννοτγά, 
υι8εἀ οὗ ἃ ποῖον ἀπ ἴῃ [Π6 δαγίῃ ἔοσ οδίοῃίπρ' ὑγὰγ (5. γ}5 οἱδ 

9413, Ῥτ. 2657, ἘΖΙκ. 195), οὐ ἃ πδίιιγαὶ ποῖον (953), 15 αρρ!:οα ἰο 
186 υπδεγνοῦά (338. 55. 5. 38. 80 Ἰς, 48} (ς 116), ΕΖίς. 288, [οη. 27, 
5. 1610 4010) 4910) «3408 10.447), σοποεῖνεά 845 ἃ ΠοΙονν 
Μη τὰ φαγί; οἵ, ἰξ δἃ5 βοπιεὲ βιρροβα (2Ζ65.), ἴπ6 ἴδηι 

οτἱρίπαΠγ ἀεποῖεά ἃ Ρἱξ ἰη 5ῃεοῖ, ““τῆς ἀδρίἢβ οὗ 5860] " (Ρτ. 

9᾽8), ἔπε ραγί ἰβ ἤδγα, ἃ5 υϑυδ]ν πῃ ΟΤ., υβεά ἔογ ἔπε ψνἢοα. --- 
ΖΤάοι αν] ἴμ6 ννογάβ βῃουϊὰ ργοῦδοὶν 6 οπιίεά : 566 ΡὮ]1]. ἡ. 

Σ5. Βοῖξι [1π65, Ὁ τηβδίογίοδὶ ηυεβίίηβ, ἱπιρῖν τἴπδὶ ἕορα 

ἄοεβ ποῖ οδχίβε ἔοσ 100 : συ πε ἔογπι οὔ δ, ορ. 1.538 2138, ὁ γϑ, 

--Ργοςβονε»] 50 (τ : 1ἢ λοῤόο, τερεαϊϊπηρ 5. 
16. Ορ. Ρ5. 4913) ὙὌὍὌΠα ἱγαπϑίαιίοη ἔοϊονν5 (ἃ : ΕΝ. ἰ5 

ποῖ 8 ἱερὶεἰπιαῖς τεηάδογίηρ οὗ 3Η, νν ποῖ 5μουά πιδδη γαΐδμοσ, ἢ 

1 πιεδηῖ δηγίπίηρ, Τὸ πε Ὀδᾶγ5 (0) οὗ 5:60] {πεν (ἔεπι.) 514} ΡῸ 
Ἴονη, ἱΓορείπογ οα ἐπ ἀπ5: (ποτα 15) γεβί (οσ, ἱπῖο {πε ἀυδὲ να 
ἀεβοεηά) : 8ε6 ρἢ!]. ἢ.-- Ζλσ ἄμ52] οὗ [8 χανε : σρ. 7531 τοῦ 2οἽἿ, 



ΧυτΠ. 2-8.} ΒΙΠΌΑΌ 157 

ΧΥΊΙΙ. 1 Τῆδη δηϑνεγεά ΒιΙ4δα ἔα Θμυπῖτο, ἀπά Ξαἱά, 
3 ον ἴοηρ' ψΠΓ ἐπου ἴΔῪ 5παγαβ ἔογ ᾿νογάβ ἢ 

Τάετγβίδηά, δηά αβεγιναγάβ νγὸ ν"}}} βρβαῖς. 

8 Ὑνμογεΐοσγε ἀγα να δοοοιηΐοά 65 θεδϑβίβ, 

᾿ (ΑΠ4) γὰ "οδίυδε᾽ ἴῃ “ἔπ γ" 5'βῃς ἢ 

ΧΥῚΣΙ. ΒιΙ444᾽5 Ξεςοπά Ξρεθοῇ.---Αἴἴεν ἱπιρδε θην δϑκίηρ, 
νυ βοίμογ [0 Ὁ Ψ1]} ἤδνὲγ βίορ (2), Ὧν ἢθ Ἰοοῖςβ ἄροη [15 ἔποπα 5 
85 ὈΪοοκμεδάβ (δ), ἀπά πβεῖπεσ ἢ Ὄχρεοίβ ἴδ ογάεσγ οὔ (δ 
τνοτ]ά ἴο Ὀ6 ἀρβοῖ ου ἢἰβ δοοουηῖ (6), ΒΙΙΔΔἀ σοπῆπαβ Πἰπιβαῖξ ἴῃ 
ἴπε ταπιδιηάθγ οὗ Πὶ5 βρθθοῦ ἴο ραϊηξίηρ ἃ ἀδγίς ρίοΐυτγα οὗ {Π8 

ἔαλϊς οὔ ἴμ6 νἱοϊκεά, μαγαβϑεά δηά τογπιθηϊθά τῆ 6 Πα [ἴν65 (6.13), 
Δπά (ΙΘανίηρ Ὧ0 ροβίεγιγ) ἀοοπιεά ἴο οὈ]νίου ἤθη ἢ6 ἀϊεβ 
63. 

2. Ασοοτγάϊηρ ἰο ἴΉ, Βα Ππεζα ἀπά ἴω ὅ, ̓ πουρἢ ηο Ἰοηροῦ 
ἴῃ 4, δἀ άταββεβ ἢ: πΊ561 ποῖ, 45 αοἰβαεννβεγε, δηά δία ἴοο δοσογάϊηρ, 

το (ζ, ἴο 7]0Ὁ δίοωβ ἴῃ ἐπα βἰπρ., θαξ ἕο 700 δηά οἴπογβ δϑβϑοοῖ- 

αἰοά νἱτἢ Πἰπι---Ηον ἰοπρ νν}}} γ6, εἴο., νΒαογείοσα δῖ τὰ 

οδίυβα ἴῃ γομ αγεβῦ Βιυῖ [ϊ 5 ἱπιργοῦδῦϊς ἰπδὲ {πὸ 2ηά ρίπγαῖς 

δα οὔἱρίηδὶ (5εεὲ. ρῇ!}}. π.), δἀπά 23 ρεγπαρβς ογρίπαιν τγεδά, 
“ὙγΏεη δἱ ἰαϑὲ ψἱὲ που σεα56 τα κίηρ᾽; [μεὰνς ΟΥ̓ (ηον), ἐμὲ 
τῦ6 ΤΊΔΥ Ὀερίη ἴο βροαῖς.".--ὔοτο ζο»9} 45 δ ἴῃς θερίηπίπρ' οὗ 
ΒΙ1444᾽5 ἢγβε βρεδθοῖ (85).---Ζαν τηπαρες 70» τοογεἷ6] Ἀυηΐ δηά εη- 

ἵγαρ νογάβ, βεϊ[ἴπρ' θεΐογδ υ ἔδι-ξείομεά δγρυπιθηῖβ ν Ἰοἢ ἴατα 

ουξ ἴο δ6 ἰγγείεναπε δηά δἔζογ 411 ποιϊιμίηρ θὰ νογάβ. [ἢ 82 

ΒιΙἀΔ4᾽5 ἤσυγε Ξιρβεβίβ [Π6 νεῦυ ορροβίίε οὗ [15 : ἴδε 7005 

τννογάβ ροὺγ ἔογι ἢ πὸ ἃ ρστεδαῖ ψὶπά. ΑΝ. "δον Ἰοηρ' (ν}}} ἴὲ 
6 6γ6) γοιι πιᾶῖκα δῇ επά οὔ ννογάβ᾽" 15 ἃ φυββεοηδδίε γεπάογίηρ' 
οὔ 3ῆ, Ὀυϊ πᾶν οοἰποίάα τ (Π6 πιδδηϊηρ οὗ {πὶ οτἱρίηδι ἰοχὲὶ 

(566 ΡἈ]. α.).--- σκεἰογεέανιἋ) ποῖ {π6 ἔτη άς 5 [00 μδά δϑβεγίεά 
(1γ) θυῖ 700 Πἰπιβϑὶ πα5 θθβθη [δοκίπρ' ᾿π ἰη 6 ]]Πρθποα ; 1οδξ πὶ 

πον Ἔχοβδηρα ἢ15 ἱορὶς οπορρίπρ ἔογ δὴ ἱπίβ]Πρεης ἐγεδίπιθης 

οἵ ἴδε αυδϑιίοη, δηά ἴθ ἀεραῖε πιᾶὺ οοηϊίπυε; ορ. Ἐ, [η- 
το!!Πἰρίες ῥγίαβ, οἱ βἷο Ἰοηαυαπιᾶγ. ᾿Φ ἴῃ τπ8 σαβα ἱποίυεβ 7οῦ, 

δῃά ἴὶ νψουϊά Ὀς Ῥεϊίεγ ἴο ροϊπί ἴπ6 νΌ. 85 ΝΙξ, (ορ. Μαϑὶ. 415. 16), 

δηά τεηάοσγ, νὰ ν}}1] σρεαὶς ἴο οὔς δηοΐμεσ. Βυΐὲ {πε τεδάϊηρ οὗ 

(ἃ (Ξεε δον) 15 ργθίεγαθϊβ. 
4. Ορ. 1γ660ς. εακίς] 1.6. ἀπὶπεο!Πραπῆ: ορ. 5. 7433.---. 

᾿ 
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ΤΠου ἐμαὶ ἐδαγεβὲ {πγβοῖ ἴῃ ΤΥ δηραῦ, 

58,411 πὸ εαγίἢ οἡ ΤΥ δοοουηΐ θὲ ἔογβαίκδῃϑ 
Ογσ ἃ τοοῖς Ῥε γεπιονεὰ ουῖ οὗ 115 ρίδοε ὃ 

δΎ 8, πα ΠΙρδς οἵ {πὰ νυ ϊοκοά 15 ρυξ ουΐ, 
Απά {πε βαπια οἵ μῖ5 ἤγε ἀοίῃ ποΐ βῃϊπο. 

4Τῇε Πρδὶ 5 ὅδγκ ἴῃ Π΄5 ἰεηΐ, 
Απά Πἰ5 ἰαπιρ δῦονα πἰἷπι 5 ρυῖΐ οι. 

Οδέμς6] 5υὶϊ8 ἰῃς ρδγβῖ 6] Ὀεϊίεν τπδπ ““ὑποίεδη" (ΒΗ͂ ΕΝ... 
Μογεονεσ, ον 85 ποῖ οβαγρεά {πε ἔγχε 5 ν ἢ Ὀοΐηρ υποΐίεαη 

-οοἱ ὄνδὴ ἴῃ 178 Ὀγ ἱπιρ!!σατίοη. Αἶετγ ὃ Πυ. ἰηβογίβ 1γδὲ : 566 
οὐ ἴδοβα νν. 

4. Ὅυ: ἰηβογίβ 17105 (οογγεοίεά), ἴῃ 5 ορίδιηΐηρ ἃ ἀϊἰβειςἢ : Βυὲ 
ἴυγη (ορ. 6339) ἀπά οοπις πονν, Του {παῖ ἰεαγεβὲ {Πγβο! ἴῃ ΤὮΥ 
δηρεῖ. [{ 5 ποί οά, 45 ]οῦ [45 δββεγίεα (169), ννῖο ἰθαγβ ] οὔ, 
δυϊ Ἰοὺ ἰπιβοῖῦ ἴθ ἢ5 γὰᾶρε δραϊηβί αοά (ςρ. 5. Τῆς ἔνο 

{Ππϑἰγαξίοηβ ἴῃ “δ᾽ 5 ἀγαννπ ἔγοπι ἴῃς ρῃγδῖοδὶ ογάθγ ἀγα σοπιπΊ ΟΠ] 
βυρροκαά ἰο ροΐϊηΐ ἤρυγαίνεῖν ἴο τ πιογαὶ ογάδσ οὗ ἴδε τνογ]ά, 

δηά ἴο πηδδη, ἰπετγείογε, “15 (ἢ δϑι δ Π5Π6 «ἃ ογάος οὗ πὰ ᾿ννοτγὶ 

(νίΖ. ἐπαὶ βυβετίηρ᾽ 5 ἃ σοηβθαυσθηοα ἃπά ῥγοοῦ οὗ 51) ἴο 6 

ἰπιοσγυρίοά, ἰη ογάεγ [δαὶ ζάσεε τηαγεϑὶ οοπιίϊηας ἴο Ὀ6 τερυϊοά 

τὶ μίδου ἢ (Ὀτ.).---ὐογφα ζόρι] οὗ 118 ἱημαθίϊδηϊβ, δὰ ἐπογεΐογα 
ἁἀερορυϊαιεα (ςρ. 15. 612, ἴν. 2645), (που ρ ἢ ἴἴ νψα8 αοά 8 ἰπΐϑη- 
τίοη παῖ 1 βΒῃου!ά Ὀς ρορυϊαιεά (ση. 138, 18. 4.5}8).---Ο» α νοοῖ, 

εἴς.] 14}8, 
5ῇ. Ἡονενοῦ ον πιᾶὺ γαρὸ (6), ἴῃς ἔδοϊ τεπιδίηβ ἐπαὲ (86 

νἱοῖϊκεά ἀο ποῖ ργοβρεγ, ἀπά ἴδ ἴποβε ννῆο ἀο ποῖ ὑγοβροῦ δα 

νϊοίκοά.---δ8 -- Ῥυ, τ4Ὁ0 ληΐῖν; δ. σ᾿. ἀγα νατίαἰίοης οὗ {πε βαπὶ 
βἰδίεπιεηῖ : {πιι5 ἴῃ ρῥσγονεγθίδὶ ἀπά ρεγίεοι Υ σαπογαῖ ἰδγπιβ 

ΒιΙ4Δα ἀδηΐε5 ἐμαὶ [πα ψνοκεά σδη οὐ ἀο ργοβρδζ, δὲ ἴδε Ξδᾶπὶι6 

{{π|6 Ξυρ Ῥ ἜϑΈηρ᾽ Ρ᾽ΑΙ ΠΥ ΘηοῸΡἪ ἴπε ραγίϊουϊαγ ἀρρ]οδιϊοή : 10 Ὁ 

ἷβ ποῖ ργοβρϑγουβ, ]0οὉ 8 ννίοκεά,. Τῆδ Ἰρῃξ, οὐ ἰαπιρ (δ, ορ. 
ι Κα. 1135), θυγηΐηρ᾽ ἴῃ ἴπ6 ουβα, δηά ἴπὸ ἤγε Ὀυγπίηρ' οη ἴδε 
πεαγίῃ, δγὰ βϑυπιρο ὶβ [πδὶ τῆ ἔογίυπε8 οὗ ἴῃς οὐποῦ ἃγὰ 511] 

ἰηΐδοῖ ; ψῆθη ἴμοβα ἔογίυποβ αῦα Ὀγόκεη, ἴπ6 Πἰρηξ ρῸ65 ουὖἱ 

(2111).---ὙὔὲΕς Ἰαν δου λὲν] βυβρεη δα ἔγοπι ἔπε τοοῦ οὗ {δα 
ἰοηξ; ἰξ 15 πη! κεῖγ τθδὲ ἢ ἱπίγοάυοαθβ ἀποίπο ἤριγε ἴπδπ παῖ 
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ΤΎΒΕ βἴερβ οὗ Πῖ5 βί γε ρῈΒ ἀγα παγγοννεά, 
Απὰ δὶ5 οὐνῃ σουηβεῖ οαϑίετῃ πἰπὶ ἀονη. 

8 Ἐὸγ δα ἰ5 σδγγίβα ἱπῖο ἃ ποῖ ὃγ ἢἰβ οὐνη ἔδεξ, 
Απά δε ννδ Κεῖ ὑροη ἴδε ἴο]15. 

9ᾺΑ ἰγᾶρ ἰακοῖῃ Βοϊά οἵ [μι 15] μεεὶ, 
Α 5πᾶτε ἰαγεῖῃ ποῖά οἡ Ἡΐπι. 

10 ΤΉ ποοβα ἔοσ Εἰπὶ 5 μά ἴῃ τῆς στουηά, 
Απά [δε ρίπ ἔογ μίπι οἡ ἴπε ψγᾶγ. 

Ἱ Τογγοῦβ δθγιρῃς Ὠἰπὶ οἢ ὄνεγυ 5ἰάς, 

Απά οἶαβε δίπι δ Ἔὄνεγυ βδίερ. 

ἴῃ 5 δηά τοῖοιβ ἴο ἴπ6 ἴαπὶρ (αὶ ΠΙΡἢ5. υὺρ πὸ ΑΥ οὗ οὔα 
τναϊκίηρ (295). 

7.Αἕ ἔγεβϑῇ ἤἥρυτγεο ἔογ {πε ΑΙ] ηρ΄ ἐογίαηεβ οὗ ἴῃς νἱοκεά : δα 

ΠΟ ἰοηρεῖ, 85 ἱπ τῇς ἀδγβ οἵ πὶβ σέγεηρίλ (απ. 493), ναἱκβ 
οοπβά θη δηά ἔγεεϊυ, ψτἢ ΡΙΈ ΠΥ οὗ τοοσῃ (Ρ5. 1851] 05. Ῥγ, 4152) 
ἴο ννα!ῖς ἴω, Ὀιιῖ 5] ΟΝ υπάογ ἴ[Π6 σοπδίγαϊπξ οὗ 8 ἤδῦγον ρδίῃ, 

δηά {παὶ ΑΜ] οὗ ορβίδοϊββ νυ μίο οαυβα Ηἷπὶ ἴο βέυπθίς (ἢ).--- 
Οαείοέλ λένε ἄρτοι) οὐ, ταῖμοσ (5ες ρἢ]]. ω.), σσωσοζλ ἀέρι ἕο 
οἰωπιδίδ : σρ. Ῥτ. 435, 

8-τὸο. Τῇ ρΠπρ᾽ ἃρ οὗ (ππ ἰεγπι5 δηά ἤρυγεβ ἔοσ βϑῆδγεβ δηά 
ἵγδρβ ἱπάϊοδίεβ [πὸ βίγεηρτῃ οὗ Β:14Δ4᾽5 οοηνίοιίοη τπαὶ ἔπαγα ἰ5 

ὯΟ Ἔϑοᾶρα ἔος ἴδε υυἱοκεά ἔγοπι ἄοοπι; ΟΥ̓ οπ6 πιθδῃϑ ογ δῃοίΐπουγ, 

85 δα ἰγεδαβ δἷβ πᾶγγονν ΨΆΥ (1), ἢ6 τηυβὲ Β6 Ὀσουρμὶ ἀονη. 

84. Οτ, γαΐπεγ ρεγῆδρϑβ (566 ρῇϊ. π.}, Εογ ἢἰβ ἔοοϊ 15 οαγγίεά 

ἱπίο {πε πϑί : “815 οσῃ " δῦονε δηά ΕΝ. γεργθβθηΐβ δἃπ διιρμαϑὶβ 

νυ ἀο65 ποῖ εχίϑί ἴῃ 38.---- 7.6 ἐοἐε] ἀποῖπεγ ἔογπι οὗ πε (566 
ΡὮΪ. .}, οὐ ““Ἰδξεῖος ννοσῖς " (ορ. 2 Κ. 1) 1αἱά ονεσ δπά Ἵοῦ- 
ΟΘΔΙΙηρ᾽ 8 οἷΐ, ἴο σαρίυτα ν 4 θεδϑίβ, νοῦ, νυν! κίηρ οα υἡ- 
δυβρθοι ρΥ, [411 ἰηἴο {πε Ρἱξ. 

9. Α ἐνα2] παῖ οἷοβαεβ θη ἰγοάάθη οὔ, δηὰ σδίοδμεβἕ : 15. 
86 (π.), 16γ. 485, 8. 1247, ἀπά οἤδη.---Α ς"α»8] 566 Ρἢ]]. ἢ. 

ΙΟ. )ιοο:6] Ῥτ. 553, δηὰ ἰπ ἴπ8 ρῆγαβε ““ὥοοββϑίξν. ““οογάβ᾽) 
οἵ ἀεαῖ,᾽" Ρ8. 185 8].--- ΟἿ"] 5ε6 Ρἢ1]. ἡ. 

ΤΙ. 7ΈνγὉ75] ΤῊΣ, 14 2417 279 32οἷδ᾽; 4150 Ῥ8. 739, ΕΖίς, 2651: 
᾽δ85 ,819: 5οἰηρ. 15. 17γ}1. ΨνΠαγενογ μα ροε5 ἴπ6 νυ ἱοϊκεά πιδη 
Βδᾶγβ βρϑοῖγδὶ ποίβεβ (152: ΕἸ]ρἢ42), δηὰ 5εὲ5 ϑρεοῖγαὶ ἔογπιβ, 

Ψ ΒΊΟΣ πιαῖκα δἰ5 [πὸ ἃ οοηϑίδηϊ ἴογγοσ ἴο Ὠΐπι. 
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1 5 5ἰγδηρίτῃ [13] ἔδηγβῃεά, 
Απηά οδἰαπηῖν 18 γεδαν ἔοσ 8ὶ5 βαϊείηρ. 

15 ΓΤΗγουρΡ ἢ ἀἰΞ6 4561 15 5ἰκίη ἰβ σοῃβδυπιθά, 
Τῆς ἢγβίδογη οὗ ἀδαῖῃ οοηβυπιείῃ ἢ 5 11π|05. 

1. Ἡς [5 ῥ᾽ υοἰκεά ουὖἱ οὗ Πίβ εξ ᾿ψ πεγείη Πα ἐγυκέεξ ; 
Απά ἢε ἰ5 πιαγοῃεά ἴο ἴδε Κίηρ' οὗ ἰεγγογβ. 

12. Τανιΐελθη} ἀαπάοτπιϊηθά Ὁ υηροτ. ΤὍΤΒδ [πὸ ἀρτθεβ 
Ὀεϊξεγ ἢ 11, δηά [πε ράγα οὶ ̓ ἰης ἰξ τεπάεγεά, 7γυκδζε λτερρθ»- 

εἰλ ,2ογ λύπ; Ὀυϊ 566 ΡὮΪ]. ἡ.--- ΟαἼα»ε:»] πα] γυΐη, 2117, ΟἹ. 12, 
- 15 τεσ») 1538.--- ον» ἀὲς λαζέϊη 97 ορ. Ῥ5. 3515 4818, [6τ. λοῖθ; 
1 ες Πια]15, γτυΐῃ 5665 ἴο 1 παῖ δα πανὸσ ρμεῖβ ροίηρ δραΐη. 
1.855 νἱν! Ἷγ δηά 1655 ὑγορδοϊν ἘΦ πιὰ 6 τεπάογεά “δὲ ἢὶς 
5.46." 

13. Εαϊδὶ ἀΐβεαβε διΐδοῖβϑ ἴπ6 νυ ϊοκεά πᾶη. Ου ἰἢς ἰοχὶ, 
566 Ρἢ]]. η.---7Ζ΄σ “Μγεέδογνε 97 ἀδαΐλ] ἴϊτὸ ἔα Αγαῦδῖο δέρ δί- 
τιαπῖνγα, “" ἀδυρῆϊοτ οὗ ἔδία,᾽" πιεδηΐηρ' ἔδνεγ, {π15 ρῆγαβε βῃουϊά 

πιδδη ἔδίδὶ ἀἴβεαβθ, ροβϑί!ν ἐπα ψογβὲ δηά ἀδδάϊεβϑε ἔογπι οὗ 
ἀΐβϑαϑθ, ἰβουρὴ [Π6 ράᾶγα]]6] οἱϊεά ἔογ {Π15 βυρεγίδεινα βθηβα οὗ 

βεβίθογη, “ἴῃς βγϑίθογῃ οὗ ἴπε ροογ,᾽ πιδδηΐηρ' [6 ροογαϑί οὗ 

πε ροοῦ ([5. 1.459), 15. ταχίμδ!υ ἀουδεξι! ; 85 ἴῃ 15. 1.49 5ὸ ἤδσα 

ἃ βυρετγίαιίνα 15 ποῖ δορεῖμοσ ἴῃ ρίδοα; ποῖ 411 πε νυἱοϊκθα ἀϊα 

οὗ εἰερμαπείαβίβ, ἴο ψμίομ, ἢ ἃ οονεγί δ] βίου ἴο [0Ὁ (50 
Ὁγ.), ΒιΙ4δ4 ἰ5 μετα βυρροβεά ἴο τεΐδσ, δηά γεὶ ΒιΙἀδά ἰβ 
ἀδβογιδίηρ τπς δία οὗ {86 νίοκεαά ἴῃ ρεπογαῖ; οἴπεγνΐβε ἰξ ἰ5 
τοηπιριίηρ ἴο 866 ἰη ἔπε [ἴπ6 ἃ τϑέδγθησθ ἴο ἃ βρεοϊῆς βσυπιρίοπι οὗ 
δἰερμαπιείδϑβίβ, ἴπ6 [4Π|πρ’᾿ ΟΝ οὗ ρίεοθβ οὗ ἴῃ 1π|08. [90η5υἱδ 06 

οὐ 1655 ὑγοῦδθ!ε Ἴχρίπδίίοηβ δῖ : ἴῃ 6 δΔηρεὶ οἵ ἀδβαίῃ (7), ἐπ 6 
νογηι οὗ σοτγυρίίοη (ορ. 2439: Μαγβἢ411), ἴΠ6. ἴεγγοσβ οὗ ἄβδίῃ 

, (18); οἵ, οὔβ ἀοοπιεά ἴο ἀεδίμ (οοῃβιιπιε8 [15 οὐγῃ {{π|5 (ςρ. 
15. 959) ἴῃ δῖ5 γανεποὺβ ἢπηρογ, Εν). 

14. Τῆς νυἱοϊκεα πιδῇ 15 ἴογῃ δΥΝΑΥ ἔγοπι δἰ8 Βοπια ἴῃ ἀδδίῆ.--- 
ἃ. Ἐ᾿ ἀνεϊ]δῖυτς ἀ6 τἀραγηδοιῖο 500 Βάποὶα εἰυ.5, ἤθηοα ΑΥ̓͂. (ςρ. 

4), 4 ροβϑβίδίβ, Ῥαΐξ ἰπ ἴπ6 οοηΐοχὲ ἃ 1655 ὑῬγοῦθδῦϊα ἐγαηβιδίίοη 
οἔ 33.---Τὴε ἕν ὁ ἐθγγ0»5] δαῖῃ ρδγβοηϊβεά δ5 ἃ ἰκίηρ' στ 

Βρεοίγαὶ ἴθίγογβ 85 [ὶβ ϑιι)θοῖβ δηά πηϊηϊβίεγβ ; ἃ αἰβεγεπὶ 
Ρεγβοηϊβοδείη οσσυγβ ἴῃ ΡΒ. 4016 ψῃεγε θδίῃ ἰ5 {π6 βῃερῃεγά 
οὗ ἴπ6 νἱοϊκοά ραίμεγεά [ἰκὰ ἃ ἤοοῖϊς ἴο 5860] : ορ. αἰ5ο 15. )ϑὶδ 
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16 1ῃ ἢῖ5 ἔεηΐ ἴπογα ἀννο!Πο:ἢ τπδὶ νΠ]οἢ 15 πδυρῆξ οὗ δῖ ; 

Βηπιβίοης 15 βοδίϊεγεά ὕροη 5 μαδι δίϊοη. 

16 Ἡ[5 τοοίβ αγε ἀγεά τρ Ῥεηδαῖῃ, 

Απά αδονε ἢἰ5 Ὀγαποῦ ἰ5 ουὲ ΟΗ͂. 

ΤΊ Ἠϊξ τοπιθηιῦγαπσοα ρογίβ οι ἔγοπι ἔπ βαγίῃ, 

Απὰ δε παῖῃ 0 πᾶπια οἡ (δε ἕδος οὗ ἴδε ορβὴ ρἱδίη. 

(Ὀ δίῃ (Π| 5.601) ἃ ραγίν ἴο ἃ ἰγεαῖγ). ΟυγίουϑιΥ ἴπε δηοίθης 
νεγϑίοηβ, ἱ ἴΠ6 δχοαρίίοη οὗ ὅζ, ἀο ποῖ γεοορηϊζε ἴῃ ἴδ6 
Ρῆγαβε “"ἴπε ἱίπρ' οὗἉ ἔδγστοῦβ " (566 ἢ]. ἡ.). 

5. Αἴεν 15 ἀδδίῃ, {πῈ τυϊοῖκεά πιδη᾽5 βουβα [165 απ ημαδίεά 
δηὰ δοουγβαά.---7αὐ τολίολ ἐς παρέ 97 1:5] εθάβ (Ηοβ. οὅ, 
Ζερῆ. 23) δῃὰ νά δηϊπιαῖς (15. 1321. 2411}, δυσὶ 848 αγὲ ἔουπά 
ἴῃ ἀεβοίαίε ρίδοθβ, ἀγα ργοῦδοὶυ ἱπϊεπάεά, 1 {δε τεχὶ 15 οογγθοῖ. 

1ῃ ἢ τῆς ἀεβοϊδιίοη οὗ ἢἷὶβ Βοπιεβίεδά ἰ5 αἰ βεγεμεν Ἴχργεββθά ; 

85 ἃ πιατῖς οὗ ἴδε οιιγβα οὔ ἀοά, Ὀτγίπισΐοης [8115 οὐ ἴξ δπα πηδῖζοβ 

1ξ ἀπ πμδοί 8016 : ορ. αη. 1953, Ὀ:. 2033, ΡΒ. τ1δ, Ζ ἔοτ " δα5: 

Ηἰ5 νἱξ (ΙΗ : 586) 5841} ἄννε!] ἴῃ ἃ δηὶ ἠοὶ ῃἷἶβ. Ασοοτγάϊηρ ἴο 
ΕΒε ΟΝ τῃ6 ν. πιεδηβ τπδὶ ““1,᾽ νἱΖ. ἴῃ ἱπξεσείοη οὗὨ ἱεργοβυ, 

οοηζίημεβ ἴῃ ἴπ6 ἤου56 αἴζογ ἴ ἢ845 σδαβϑά ἴο Ὀ6 ἰῆς ἱερογ᾽β, δηά 

1π6 ουδε 15 ἀϊδἰηξεοϊεα νἹἢ βυρἤῃατγ. 

1ό. Τῆε νἱοίκεά πιᾶῃ ἰδαναβ Ὡ0 ροϑβίογυ ; [15 ᾿νμοῖθ ἔαπλν 
Ῥεγίβῃθβ ἢ Ἠΐπι, ἀπ σοηβθαμεπῖν (17) ἢ6 ποῖ οπἱγ ἀϊε5, δυῖ 

15 ἑογροϊξδῃη. Εοσ {πε ἤρυγε, ορ. Απι. 29; ἴῃ 19 6 βδπιῈ βίαϊο- 
πιεηξ 15 πιδάε ΠΈαγα!γ. Βιι. οπιῖῖβ 16: (ὅτ 160. 16 (158 -- 190 61), Βα 
τς δυΐδον οὗ ]οὉ 15 ἔοηά οὗἉ τεξεγγίηρ'᾽ ἴο, οὐ ἀγανΐηρ ἤριυγεοβ οὐ 

υιϑίηρ πιείδρῃογβ ἀδγίνεά ἔγοηι, ρίαπι- "1 : δες 8168. 1.7 1 5806. 
19}9.---ης ομέ 07} ταῖμοσ τμδὴ ὥγυοῤο, τοίλόνε (566 Ρἢ1]. π. οὐ 145) : 
βίμοθ ἢ βοδγοεῖυ βίδίεβ ἴπε ββαιθποα ἴο δ, ἔδεσε ἰβ πὸ ἔογοθ ἴῃ 

Ὠ1.᾽5 ἀγριιπιδηῖ ἔπαὶ ἱΠογίηρ᾽ ἀπά ποῖ ουἰηρ ο΄ 15 ἴῃς γοϑυ 

οὔ ἀγγίηρ ὕρ πε τοοῖβ : {πΠ6 ρίγροβα οὗ ἴπε ἤριγα ἰ5 γαῖπεγ ἴὸ 

ἁἀερίος [πς ἱπιπιεάϊαϊε ἀπά 5ἰπιυϊτδηδοιβ ἀδβιγαοιίίοη οὗ Ὀγαποῖ 

πὰ γτοοῖ: Ὀοϊῃ ρεγίϑῃ αἱ οὔσθβ, δηὰ ἔγοπι ἔπε ἀγίβδά ὰρ τοοῖβ ἢο 

7)» εθὰ Ὀτάποῖαβ (οἴ. 1493) νν1}} ἀνεῦ στον. 

Ι΄. Ηθδ [5 ἐογροζίεη ἰπ ἔπε οὐἱεϊναίοα οουπίγυ (ΟΡ. Ρ5. 492) 

ἴπ Ποῖ πὶ οννῃ Βοπιεβίεδά δηά ἢεϊάβ ἰδαυ, δπὰ ονογ {86 νἱάθ 

βίγεϊοῃ οὗ ἴπεῈ βίερρε σουπίγυ Ῥεγοπά ἱπίο νηοῦ 6 βοπὲ ἢϊ5 

οδῖε]ε ἴο σταζΖε (568 ρῇῃ!. η.). 
11 
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18 Ἡς ἰ5 {πγακέ ἐογίἢ ἔγοηι Πρ ἰηΐο ἀδγίκη 655, 
Απά οπαβεά ουἭ οὗ [π6 νοτ]ά. 

19 Ἠς Βαίῃ πείίπεγ οββργηρ' ποῖ απ ἀπιοηρ δἴ5 ροορῖς, 
Νοῦ 8Δὴγ ϑυγνίνον ἰπ [πες ρίαοαε ννῇεγα δα βοϊουζηοά. 

0 Αἱ Π᾿5 ἀδγ ἴδεν οὗ ἴῃε δαϑβὶ ἀγὰ δρραϊ]εά, 

Απά {δὲν οὗ ἴῃ ννεϑὶ ἰἴδῪ οϊά οὐ πογζοσ. 

31: ΘυΓεν βυοῆ ἀγα ἔπ ἄννε!]Πηρ5 οὗ ἴπ6 υπτὶρίδοιβ, 

Απά τ15 15 ἴῃ ρδοε οὗ πίπι δὶ πονεῖ ηοὶ αοά. 

18, το. Ν΄.18 τερεαῖβ ἐπε ἰάθα οὗ 13, 13 οὐ 16... γοηι ἔζρλξ ἐμίο 
ἷαγζρ655] ἔγοπι ἴῃ ρας (316) οὗἁἉ 11 (3389, ῬΞ. 5616 : ὀρ. ο. 39 
“ΠἸρμΈ" {| ἴο “41 ἱηῖο (6 ἀαγίκῃεββ οὗ ὅεοὶ (45 1οὖ" 
1η}8). 

19. ον» απ» Ξωγυΐνο»Ἵ ἔτοπι αοὐ᾽β ᾿πάρπιεμς ὁπ δἰβ Βοιιβ6 
δηὰ ἔδπι!γ.--- 7.6 ῥίασο (οτ, ταῖμεγ, 26 ίαοσσο) τολέρε δε 30- 
2ρμεγμε 6] ἐπ͵]ογεά ρυεβί-σῖρ πε: [Π6 ρῆτγαβα (γ"})}02) 18 ἐχργεβϑβῖνε: 
1δ ἮΔ5 αἰγεδάγῃν βίδίεά {παΐ ἢο οης οὗἉ δ'5 νν"}}] γεπιαίη ἴῃ 15 Βουβα 

αἴεγ δίηι; [5 ν. ρΡῸ65 βιγέπεῦ; πὸ οὔς νν}}} δδοδᾶρε ἴδε )υάνρ- 

τιεηΐ δηά Ὀ6 ἔουηά οαϑίηρ᾽ Ἀἰπι5 61 οα {πὸ Ποβρί [811 } οὗἩἨ οἴδμεγβ 

(ορ. ἔπε ρᾶγα]!εῖ ““ ἀπιοηρ' δἰ5 ββορῖε ᾽). 

20. Τῇε ψνῃοΐς νοῦ 15 μογγιῆδα δὲ ἴπε ᾿]οκοά πιδη᾽ 5 δία. 

--Α λὲς ἦα»] ἴῇε ἀδγ οὗ μἰ5 ἀβδῖῃ ἀπά οὗ σα β ρυπίβῃπιεπὶ οὗ 

εἷπι: σρ. 1 85. 2619, Ρ5. 318, 16γ. 5οἿ,Ί, (ἃ Α2 λένε (ἸὉ Ὁ 5 
203 2738, ἔοτ ἸῸΝ ὅν) 5. ἱπβεγῖογ.--- ΤΆδν 97 ἐδα δαφξέ . . . ἐλδν οὗ 
ἐλδ τοθς] οτ, ἐλ6 ἰαέον ὁπς . .. ἐλθ γορηἘὉ᾽ οπὸς (566 ΡὮΪ]. η.}); 

2.6. ῖ1π6 νυ ἱοκεά πιᾶπ᾿5 σοπίεπιρογαγίεβ οὐ δαιίῃ, δηά, 85 ἴῆ8 

ον 5 γοδοθαβ ἴπεπὶ ἰῃ 5Π6οῖ, ἰο56 ννῆο μανα ργεάδοθαβδεά ἢΐϊηι; 

80 ἴογεῖθία 15 {πὸ ἀδαϊῃ οὗ τὰ ψ͵οκεά δαὶ [Π6 νοῦ βῃδαάδς ἰῃ 
5160] ἀγα μογγίβεά δὲ 11.---- αν λοϊα οπ λονγο»} ἴον ἴῃς Ἰάΐοπι, ορ. 

415, 15. 148: [ἃ 5 αὐϊΐα ἀπμπθοσββαῦυ ἴο ἔογβακε Ξ8 ἴογ ὅτ, οκβ 
ἐλοηε οΥ ἐλ. τοὐεὲ λ0᾽707 ἴαγς λοίά. 

21. ΤΊ ν. οἰϊηποῖθ5. 8 δγριιπιαπὶ ἱπιρ]!οἱξ ἱπ ἴῃς ῥγενίουβ 

ἀεςογριίοη οὔ τΠς ννυϊοϊκεά : βυοῦ ἃ δῖε δηά ποπα οἵμπεγ αιναὶῖβ [88 

πϊοκαά : ορ. πε σοποϊυδίοη ἴο ϑορμαγβ βρεϑοῖ, δοῖϑ; οἵ. [Π9 

οοποϊυπίοη ἴο ΕἸΙΡἢ42Ζ᾽5 ἢγβῖ βρεθοῖ, νος βυπηπιαγίΖαβ ἴῃς ῥσε- 

οεαΐηρ ἀεβογίρείοη οὗ ἴπ86 πιᾶπ νν πο ἔδατβ αοά, δηὰ 819 ψῆεγα 

ΒιΙἀΔὰ 5Ξυπιπιαγίζοβ, 845 ποτε, 15 ἀδβογίριίοη οὗ (ἢς ν]ἱοκοά, Ὀυϊ 

ἴπθη 850. 55 (Ιοβαεβ οἢ ἃ πδρρίεγ δηά πιο μπορεῖ! ἠοΐθ; ϑορῇδγ 
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ΧΙΧ. 1 Τἤδη 1ο9Ὁ δηβννεγεά δηά βαἱά, 
ΞΉονν Ἰοηρ᾽ νν}]} γε νὲχ ΠΥ βου, 

Αηά ὑγεαῖ πιὲ ἴῃ ρίβθοαϑ ἢ νογάβ ἢ 

5 ΤΏσδα ἴδῃ {{π|65 γε ρυὲ πι6 ἴο᾽ σοηξιβίοι ; 

Υξεατε ποῖ ἀϑμαπιϑά [παῖ γε 464] ννγοηρ Π} ἀρ δηβί πιὸ. 

ἴοπε ἰη ἴῆε ἔγϑι τουηά οὗ βρθεοῦεβ οἷοβεβ οἡ ἃ ἰηπίβίεσ ποῖβ, 

αα30; 411 ΑΠΠκὰ 50 οἷοβε ἐπεῖγ βεσοηά βρϑϑοῖθβ. 

ΧΙΧ. 100᾽5 τερῖν ἴο Βὶ144᾽5 βεςοῃά Ξρθεςῇ.--Ηον ἴον 
τα {πε ἐγίεη 5 ἴο δῸὺῸ οἡ ψγοηρίηρ᾽ [οὐ ὈΥ ἴα]5ε δοουξαίίοηϑβ (35); 

70Ὀ᾽ 5 σα] απλῖ65 ἀγα ἅλα ποῖ ἴο ἰπ5ῖ ρυπίϑῃπηεηϊ ἔογ βίη, θαῖ ἴο 

(οά᾽ 5 υπη͵υδὲ ἀπά νἱοϊεηΐ τγεαϊπιεηϊ οὗἉ πἰπὶ (61); Οοὐ᾽ 5 ποβε Ἕν 

(8.13) μα5 Ιεἀ ἴο ἔπε αἱϊεπαίζοη οὗ [οὐδ᾽ 5 ἔπι ἀπά δοαχιυαδϊπίδποθβ 

([5.-19) ἀπά Ιεξὶ πἰπὶ νυ ποιπίηρ' θαΐ θᾶτε εχ βίεποε (0) Οσαπηοὶ 
δὶ5 ἔγιεηάβ ρἱἐγ Βἰπι ΨΝῺΥ ἀο πεν ἰπβδίεδά ἱπογεαβι ΠΡῚν ρεῦβο- 

συῖε πἰπιὶ (35) ΙΓ ΟὨΪῪ ἰβ δββϑεγίίοη οὔ ἱπποοδηοα πιρμς Ὀ6 
Ῥεγρεϊιδιβα (δῆϊεγ ἢϊ5 πονν ἱπιπιίπθης ἀεδι}) (53.}} [Ὁ 1 θὲ; 

δηά, πιογθονού, αοά ν1}} νϊπαϊοδία πἰπὶ δηά σον Ηἰπη56] ἴο θ6 

οἡ [ν5 5ἰάς (256-17); ἀπά 50 ἴπε ἔγίθδπαβ Ψ}} οοητίαθια ἐπ εὶγ ρεγβα- 
ουκίοη οὗ πἰπιὶ δὲ {πεὶγ ρϑυὶ! (23}} 

2-6. Ηον ἰοπρ αὔὲ ἴπε ἔγίεπάβ ἴο ΡῸ οὐ ἀρρταναίπρ' [0 ᾽5 
βυβεγίηρβ ὃγν ψῆαῖ ΠΥ βᾶαυῦΡ ὙΠΕΟΥ δᾶνα τερθαιεαϊν δηὰ 

5ΛΔΠΊΘΙ 55] νγοηρεά Πἷπι (5) Ὁ Ξυρρεβίηρ τπᾶὲ 1Π6 σαυβε οὗ 

15 ρτεαῖ δηά δχίγδογαϊπαγυ βυβεγίηρβ [165 ἰῃ Πῖ5 δίῃ; θυΐ [ἰ 

ἄοεβ ποῖ; οἡ {πε σοηΐγαγυ, ἴπῸ σαυβε οὗ Πὶ5 βυβεγίηρ 15 δὶ 

Οοά δα5 τυγηεὰ (6 504|65 οὗ ᾿ιι5τῖσεα ἀριαϊηϑδί ῃἷπὶ (6), 580 {παῖ 
ἴπεγε πᾶ5 ΨΓΟΩΡῚΥ (8]|16η ἴο ᾿ἰπὶ [Π6 ρβηδ!γ οὗ ργεδαῖ οὔ πι65 

ννῃϊοἢ μῈ δα ηδνεγ σοπηη6α ; ἀπὰ ΤΠπεγοῦν αοα ᾶ5 ρίνθη 
ἃ δτουπά, δοοογάϊηρ᾽ ἴο {πΠ6 ουγγαηΐ ΤΠθοῦυ, ἔοσ δῃ δγρυπιεηῖ 

ἀραϊηβῖ [5 ἱπηοοδῆοσα. 

2. ἴοτο ἰο"9} Ὀερ᾿'πηΐπρ' ΠΚὸ ΒΙ]ἀΔα, 1832. ---- Κα γεν σοι Όγ γουγ 
βένϑσγε δπά υποοτϊηραβϑϊοπαία ἰγοδίπηθηΐ οὗ πιὰ; ἔογ {πε νῦ., ορ. 

ἐβρβοίδ!γ [5. 5155, “41 (Ὑδῆννθ ἢ) νν}}} ραϊ 1 ([π6 σὰρ οὗ τὴν ἔιγυ) 

ἰηῖο ἴπ6 Παπά οὗ ἴῃοβε {πὶ υεχοα ἴῃ 66, {παΐ Ξαἰὰ ἴο ἴῃ γ οι], Βονν 

ἄονη ἴπαὶ ννα πιᾶὺ ρᾶ855 ονογ᾽᾽; [,4. 15. 12 οὗ 16 ραΐῃ οδιιβεά ἴο 

ϑίοῃ ὃγ Ὑδῆνε 5 βενεγα ρυιηἰβῃπιεηΐῖ οὗ ποῦ; 452 (ἀπ ἘΠ δὶ 

ἴο ““5ῇονν σοπιραββίοη. Νοῖ οἠἱἷν ἀο ἢ15 “" σοπγίογίογβ " ποῖ 

Δἰ]ενίαϊε (164), ταν ροβι νεῖν δαα ἴο δ 5 βυβεγίηρβ (ορ. 165). 



. 
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ΦΑπάθοε ᾿ξ ἰηάοεά {πὲ 1 παν ογγοά, 

Μίης εγγοῦ γαπιαί ποι ἢ ἢ πιγβαῖξ. 

3. ΤΆσεσ ἐδη ἐΐρεθ5} 1.6. τε56 πῆᾶην {ἰπ|65 : ον οἴξπη ἱ ορ. 

Νυ. 1453; 4150 ἔογ ἴδῃ τὸ πιδηγ, απ. 41ἴ, ἴν. 2635, 

4. Τῆς εἐχδοῖ ἔογοο οὗ {πε ν. 15 ἔδυ ἔγοπι οἷεασ. [π ἴδε ἔγϑξ 
Ρίαςβ, ἄοββ ἴξ νἱγίια!ν δάπιϊξ ἐγγοσ οἵ (ορ. Νο. 4 θεῖον) ἄδην ἴξ ἢ 
Οεγίδίην δη δαἀηγίβδίοη οὗ διιοῖ οσγοσ 85 νου ἄδβεγνα ταὶ 
700 ἢον βυβεγβ 15. ουἕ οὗ ἴπ6 αυεϑίίΐοη. Βαυΐ εἴτοσ 15 ἃ πιὰ 

νογά; ορ. “Ετγγογβ, γγῆο οδη ἀϊβοεγη" (Ρ5. 10.}2); πε ροβϑβῖ- 
ὉΠ οὗἉ Ἔγγοῦβ, υπκηοννη ἴο δἰ πιβ6]ξ, πνεῖ ρ 5 ὕροη ἴΠ6 σοπβοίεποα 

οὗ τὰς τγεϊρίουβγ βθηβίτνα τδη, θὰ [656 ἀο ποῖ δοοουηῖ, [Κὰ 

δτεδῖ ἰγβηβρτεββίοηβ, ἴοσ ρτεδῖ βιιβεγίηρβ. [{ᾧ, [Ώδη, ἴῃ ν. δά πιϊ5 

ΒΌΟΝ οὔγοσ (Δηά ὄνεη δἰ 100 δάπιῖβ οἰβενῃεγε, τοῦ η. 1535), 11 
18 θεδὲ ἰδίζεη 848 πιεδηΐηρ: ρτδηϊεαὰ ἴπαὲξ 1 πᾶνε βἰπηθά, [π6 

ῬεθδΙΥ οὗ ἐπαξ βίη ῶὩο ἀουδί οοπλε8 ἢοσπηθ ἴο π16, Ὀυὶ ἱξ αβογάςξ 
ὯΟ ρστουηά ἔογ γου (6) ἴἰο ἀγριια ἔγοπι [πε γϑργοδοῦ ϑνο ΠΥ 

Ῥτεοδαῖ βυβεγίηρβ οαδὲ ὑροὰ πιὸ ἴπαξ 1 πᾶν ργυσέζ ἰπηβά. 

ΕΙοδέον (ἼΣ δὲ ἔοσ Ὁ)ὉΝ) βίῖνεβ 8 βρϑοῖδὶ ἔσγῃ ἴο (86 Κίηά οἵ 
εττοσ δάπιηιεά : 1 ἴῃ πὶν γοσι 1 ογγεά (ορ. 125, Ρ5. 257), 15 ΤΥ 
δγτοῦ (ἔοσ Ἔνεγ) ἴο δδίάε αὐτὰ πὲ ἢ Βυξ {πὲ νῦ. (Π5) τεέεσβ ἴο ἃ 
τεσυγγοηΐ δπά ἰεπιρογδγυ, γαΐμεγ ἤδη ἴο ἃ ραγπιαηεηΐ βίδγ. 

Οἴδεγ ἱπιεγργεϊδείοηβ ἄγ : (1) αγαπίεά 1 αν ογγεά, ΠΥ Ἔγγοῦ 

15 ΤΥ δαϊγ, ποῖ γουγβ; Ὀυξ (15 15 ΟἹ ροβϑίθ]ε, ἀπά ὄδνβὴ 1Πεῃ 
πηϑδιϑέδοίΐογυ, ἱ {πὲ σώρρζεείορι ΟΥ̓́ 6770; 15 ἰΔηϊαπιοιιηΐ ἴο 86 

εἰεμίαὶ! οἵ ριεαὶ οἵη; ἕογ 1ἴξ ἴον δᾶ5 ρυεδεὶν βἰηπεά, ἰδαΐ ἰ5 

αἰτϊορεῖδεγ δὴ δῇαιγ οὔ ἔπ ἔγίεπάβ, Ὀείηρ τς σοπιρί εἴς ᾿πι51:18ῆ8- 

τίοπ οὗ ἐπεὶγ σαβε δραϊπϑί Ηἰπὶ: πιογεονοῦ, ἰῃ 65 70Ὁ δρρεαϊεά 
ἴο ἴδ6 ἐἔγϊεηάβ ἴο παῖζε ρίαίθ ἴο δῖπι ψῆδὶ [5 οὔγοσ ψδ5: 
(2) ἀγαηξθά 1 πᾶνα δγγεά, 1] δἴοπα δπὶ σορῃπίζαπίὶ (ΤῸ 85 12 14: 
6Ρ. ὮΝ, ΟὟ η.} οὗἉ ΠΥ οἴτοῦβ, Ζ.6. ΤΩ βίῃ 5 νϑηΐδὶ, ποῖ γσσοββ δπά 
ορβη, ἂπά γου, βανίηρ πο γϑὰὶ Κπονϊεάρε οὗ ἱξ, ἀγα ομαγρίηρ 

πιὸ ΨΠὮ βίη σἱπουΐ ᾿υπιβοδιίοη (Ὀ)].); Ὀυξ, 45 Ηἰ. ροϊπιβά ουΐ, 

οπα οὗ ἔπε ομαγρεβ οὗ {πε ἔγίεπάβ δριαίπϑδὲ [ον 15 ργθοίβεϊυ ψδδῖ 

οὐ 1ῃ18 γροίμαεβίβ ἢ δάπιϊβ, νὶζΖ. 1ῃδὲ ἢ ἵκξβαρβ [ῖ5. δἱῃ ἴο 

Εἰ πιβοῖέ, πιακίπρ πο οοπέαββίοη οὗ ἴδ; (3) ΠΥ δἰ δυγίβ ΟΠΪΥ 

πιγϑβοξ, ἢοΐ γου---ἃ ρᾶγα]]ε] ἴο 50 (7ο᾽5 βὶπ ἀοθβ ποῖ ἴη)υγα 
(οα): 80 Ρεᾶκε; (4), θα. : "ἢανϑβ 1 ἱπάβεά Ἴγγεάῦ ΨΨΊ πιὸ 
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δ 1 Ἰπάδεά γε παρ Ή γουγβεῖνεβ δρἰηβέ πΊ6, 

Απά ἄγρυς δρδϊίηβί Π16 ΤΩΥ γεργοδοῦ ; 

6 Κηον πεη {πὲ ἀοά Βαίῃ Ξυιδνετίεά πια (1 πλν οΔ1156), 
Αηά παῖῃ οοπιρα5βεά πὸ δϑοιξ ννἱ ἢ ἢ15 πεῖ. 

Ὑ Βεδοϊά, 1 ογὺ ουξ, Ν]οίεησα! δὰ 1 πὶ ποῖ δηβνεγοά : 

Ι οΥΥ ἔον μοῖρ, Ὀαϊ ἴπεγα ἰβ ἢο ἡυάρπιεηῖ. 

ἀοίῃ εἴγος (80 (1) ἰδγγυ»᾽ [6 αυδδίίοη (εχργεββδοά ΌῪ {π8 
ἐπιοιίίοηδὶ ἢν ἰπβίεδά οὗ ([ἢς ἱηπίεγγορ δῖϊνε ραγίϊοἱθ) οὔ οουγβα 
ἐχρεοῖηρ ἴῃς δῆβνεγ πο. Τηΐϊβ τνουἱά θὲ {πε Ὀεβὲ ἐχρίδηδίίοα 

ἰξ, νἤογε {πὸ ἱπίεσγορδϊίίοη 8 580 ἱπιροτίδηξ, (δε ραγίϊοϊς οουἹά 

Ῥ6 οπιἰἰεὰ (α-Κ. 1τ5οα). 
κ΄, Αὴ αἰξεγπαῖῖνο ἰγαπϑίδιίοη οὗ δ ἰβ : ΨΨῚ] γε ἱπάεεά 

ΠΙΔΡΏΪΕΥ γουγβεῖνεβ.. .. δηάδγριβ... «9 ορ. Ζόζχ. 5.0. Ὠξὶ, σοῦ. 
Οη ἴδε οἵπον παπᾶ, ἴῃς ἰγαηϑίδιίοη, 1 ἰπάεαά γὲ νν}}] παρ 

γουγβεῖνεβ δραϊηβί πιθ, ἴπεπὶ ἄγρας (ογ ργονε), εἴο., οϑῃ βοδγοο 

Ὅς ἀείεπάεά, [ἢς ἱπιρέ. ψΠΠ τὐστο ἴῃ ἴῃ6 δροάοβὶβ Ὀεΐηρ δὸ- 
πογηδὶ (Ὀτ. ὃ 136). Τταηϑβδίθά 85 ἀρονβ, ἔπε ἱπιρογαῖνε (1.1) 
νἱδους τνᾶνν πᾶν Ὅ6 ρᾶγα]εἰεὰ ὈΥ 1 5. 20Ἷ 2119 (Ὁγ. 1365). 

6. ἀαοά [α8 ἄοης ννιιαι Βι]: δά (85) δηά ΕἸῖμυ (3413) τμτηῖς 
ἱτιροββϑίδίε : Ηδ ἢα5 ρεγνεγίβα ιβίϊοε : [οὉ 5 δηβηδγεά {{κ6 

8Δῃ ἱπποοεηξ Ὀεαβῖ Ὺ ἃ πιρμίυ, τυῖμ]ε55 υηΐοτ.---λῦϑ] 566 

ΡὮΠ. π᾿: τῆς νογά ἰ5 ἀϊβδγεηΐ ἔγοτη ἂπῪ οὗ [ῃοβα υ5εά ἰη 185, 
ἡ-20. Ὠεκογρίίοη οὗ αοά 5 βενεγα ἀβαδϊηρβ τ ]οΌ, ὈοΓἢ 

(113, ἃ βεγίες οὔ ἤριυγεβ) βἝπεγδαιυ, δηά (18.320) ἴῃ ραγίϊουϊαγ ὉΥ 
δβίγαηρίηρ ἴποβε ἴο ψῆοπι δε πιρῃς πιοδὲ παίιγα!γ πᾶνα 

τυγπεά ἔος οοπιέοτί δηά βιιρρογῖ, 50 ἰεανίπρ' ἴο δραπάοηδρά οὗ 

πιθῃ δηά αἱοῃβ. 

ἡ. Νοῖ 10} (161, Ῥυξ αοά '5 ἐῃς ἄοεγ οὗ νἱοἴεηςε, δηά 1οὉ 
5. Ηἰ5 νἱοξϊπι; μα 64115 ουξ, ἴο αἰίγαοϊς {δε ηοΐξίοε οὐὗὁὨ ραβϑβϑεῦβ- ὉῪ 

(Ὀε. 2253), ν!οίθηοε ' (ορ. 7εγ. 2οϑδ, ΗδΌ. 1), Ῥυΐ ὕοης οὗ ἔδοπὶ 
ταβροῃά οἵ ρμίνα δ πὶ δϑϑιβίδησοε ἴο βϑοιιγα ᾿υβίὶοα ἀραϊηβὲ ἢ 15 

4558 18ηϊ.----7 πε "οί απϑισΉ» 641 ὉΥ͂ ΔΏΥ πιᾶῃ : (15 15 [π6 πεοβ8- 

ΒΔΙῪ ἱπιρί]οδιίοη οὗ ἴῃς ρά55. ἱπ Ῥχ. διῖδ; 16 16 πιεδηΐηρ' ἰβ 1 δῃὶ 

ποῖ δηβινεγεά Ὀγ Οοά (ςρ. 303, ΗδὉ. 1), πδη ποτα 15 [ῃ 6 βαπλα 

ἄουδῖε ἐπουρῆι οὗ αοἁ νῃϊοἢ 45 ἀρρεαγεά βεΐογε (169. 31 178 η.): 

Αραΐηδὲ αοά δ5β8δι]πρ᾽ τὴ 1 ΟΥΥ οὐἱ ἴο αοά ραϑβϑίηρ ὃγ---δυῖ 
τεοαῖνα π0 δεῖρ. 
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8 Μγ ραίῇ ἢς παίῃ ἐδβησεά ὑρ ἴπδὲ 1 σδπηοῖ ρ8588, 

Απά ὕροῦ ΠΥ ΡδΙἢ5 δε βείειἢ ἀδγίκηθββ. 

9 Μὺυ ρἵογυ πα δβαίῃ 5ἐγίρρεά ἔγοπι οἱ πβ, 

Απά πα πδίῃ ἑδκδη ἀννὰὺ ἴῃ σγοννῃ ΟἹ ΠΊΥ Πεδά. 

10 Ης Ὀγεδκοίῃ πιὸ ἄοννῃ οὔ ὄνεγυ βἰάβ, δηά 1 πὶ ρόπε ; 

Απά [6 παῖ ρ᾽υοκεα ὑρ πιπς Πορα {|Κὸ ἃ ἔγεα. 

1 Ἠς Πδίῃ αἷβο Κι πάϊβα ἢ15 νγδίῃ ἀραϊηβί πὲ, 

Απά Πα οομπηίοίῃ πιὸ υαηΐο Πἰπὶ 845 (οπς οἵ) 88 δάνεγϑβαγιεβ. 
Ἰ5 Ομ δηά 81] ἢδἰ5 ἴγοορβ σοπιε οὔ, 

ἈΑπά οαϑῖ ὑρ {πεῖγ ἂν δραϊηβί πι6, 
Απά δηοδπιρ τουπά δρουξ τὴν ἴεηΐ. 

15 Μγ ῬὈγοίῆγεη δ μαίῃ ρυῖΐ ἔδγ ἔγοπι πα, 
Απά πιΐηα δοαιδίηΐδησε ἀγα ΠΟΙ εβϑίγαηρεά ἔγοπι π16. 

1. Μυ Κίηϑίοικ ἢανς ἔα!]εά, 
Απά πιγ ἔδυ ]αν ἔγίθη 8 δανα ἐογροζίθη πε. 

8. Εταβἢ ἤρυτεβ: αοά ῥγδνβθηῖβ [0οὉ ρυγβυίΐηρ πὶ ΨΑΥ ἘΌΥ 

βαίεϊηρ Ῥαγγίθγβ δογοββ ἰξ δηά ἰηνοϊνίηρ ἴἃ ἰῃ ἀδγίκηα55 : ὀρ. [,8. 

49, ἀηὰ 8566 οἡ 438, 
9. ἀοἁ [45 5Ξἰγίρρεά ον Ὀάτγε οὗ {δ τερυϊδίίοη ον τἰρῃίθοι- 

π655 ψΠΙοἢ Πα οποε επ͵ογεά (2912); Ὀεγεῖι οὗ Πἷβ ροββεββϑίοῃβ ἢδ 
ἴβ ἰη {πε εϑιϊπιαῖα οὗ ἔπ ννογ ἃ βίππεγ. 

10. 2»εαξοίλ νια ἀοτοι] ΤῊΣ ἢρ'. ἴῃ 5 15 οὔ ἃ Ὀυϊηϊηρ' : [005 
1186 5 ἴῃ γυΐπβ: ποῖ ἰἴβ ἴδεγε Δ οβδποα οὗ γεβίογαίίοη:: ὃ 8ΠῪ 

δορβ πα πιὶρβξ μαννα πὰ ἰ5 πὸ ἃ ἔγεε ποῖ πιεγεῖν ουξ ἄοννῃ δηά 

511} σαραῦ]β οὗ βῃοοξίπρ' υρ δρίη (147), Ὀὰϊ ἀρτγοοΐεά. 
ΙΙΌ. τὸ 1325. : 
12. ἀοά᾽ 5 ἴγοορβ ἴδυ βίεριεε ἴο οῦ : πι!!ταγῪ ἤριγεβ ἀγα 450 

υϑοᾶ ἱπ τοῦ 1614 4ο!3,- -Οατέ μῤ ἐλοῖγ 106} 1.6. οτεαῖς βίερε 
τοῦ ἔγοπι Ὠοἢ ἴο δείδοίς ἔπε ἱπνεβίθά ἐογίγθβϑ.--- 7.» ἐθρ] 

αὐδβοηΐ ἔγοπι (δ, ἱπ νοῦ 15 15 ἃ αἀἰϑεοῦ. 

13. 1͵6ὲ λαίδ ῥιέ ),α»] ἅἰὶ λανὸ ροηθ γα», ἴῃ ἀρτεεπιθηΐ ἢ 
τῆς [ο]]Ποννηρ [ἴπ65 (180-19) γΠογὰ ἴῃς νΌ5. ἱπαϊοαξε ἀΐγεσεν {πὰ 
δοϊίοη οὗ 100᾽5 ἔεπάϑβ ἴῃ δνοϊἀϊηρ Ηἰπὶ: 50 Ὠ].---ὐέρο σοσεαΐη- 

4η06] ορ. 4211}; Ὀυΐ ἃ νου 5ρῃς οἤδηρα (ἸΡῪ ἔογ 71) δῖνεϑ 

ἐλεν λαυὸ ἀμοινη ἐΐ (αηαἢ: 50 Με. Βὶ. Βα., {5 δεουγίηρ᾽ ἃ 

ΜΠ ο]6 αἰπιϊςἢ ἔοσ {π6 ““ Ὀγεϊῃγθη, ̓" δηά ἀνοϊἀϊηρ' {πε οἷοβε χίδ. 
Ροβιτίοη οὗ Ὑ 185 αηὰ Ψ ΤῸ “Ὁ. 
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1 ἼΠΕεΥ τπδΐ βοὐουγη ἴῃ ΠΥ ποιι5ε, δηά πὶν πιαὶάβ, οουπέ πιὸ ἔοσ 
ἃ 5ίγδηρε: 

1 τὰ Ὀδοοπια 8 δἵϊεη ἰπ {πεῖν βἰρδῖ. 
16} 0411] υηΐο τὴν βεγνδηΐ, ἀπά ἢς ρίνει ἢ πιὸ ποὺ δῆβνεγ; 

ὙΝῈ ΠΥ πιου πιυδὲ 1 δηΐγοδὶ πίη. 

1 ΜΥ Ὀγοδίῇ 15 βίγδηρε ἴο πὶ υἷα, 

ΑΠπά!] πὶ Ιοδί ῃβοηιε ἴο ἴπε ομϊ!άγεη οὗ πιγ (πιοῖῃοτ᾽ 5) νοπηῦ. 

14{, Τῆς αἰνίΞίοη οὗὨ ἔπε ᾿ἴπε5 ἰη 48 15. ργοῦρδοὶν ἔδυ! (566 
ΡὮΠ. π.): δηὴ αἰϊεγηδίϊννε αἰνίβίοη δἰϊοννβ ἔπ6 γεηδεσγίηρ, 

Μν Κίηβηχεη δηά τὴν ΠΏ ΠἾγ ἔγίθπ5 ἤᾶνα αὶ ά, 

ΤΠΟΥ ἴπᾶΐ βοὐουγη ἴῃ ΠΥ ποιι5α ἢᾶνα ἑογροίίθῃ πι6; 

Απά πὶν πιδὶἀ5 οοιπὶ πια ἔοσ ἃ βίγαηρετγ, 

[δὴ Ὀεσοπια 8ῃ αἰΐδη 'π ἐπεὶγ ϑιρῆῖ. 
Βυξ ποῖ ἱπιργοραοῖν {πὸ ἔουγίῃ οὗ {πε56 1ἴπ65 [845 βυβεγεά 
ἰτδηβροβιτἰοη δπὰ οὔ ρα! νν85 πα ράᾶγα!]εὶ ἴο ἴπ6 ἔἢγβί. 

ΑΚύποοία] ΗςΌ. δλοσο ἐλαέ αγὸ πθα7, υϑεὰ οὗ ἰῃοβα ῃδδυΪν 
τεϊδίβα: ορ. ὕν. 215", ψἤθγα [Π6 γαηρα οὗ ἴπ6 ἴδγπι 15 Ἄχ ρ! εά; 

ΟΡ. αἷἰϑο ἴχν. 2οῖῦ, Νυ. 271}, δηά, ἰῃ 4 5ἰπιῖΐαγ οοπίοχὲ ἴο {πα 

Ρτεβεηΐ, Ρ5β. 3813 ΑἹ ἐε ῃοβα {πδξ ἀγα πϑᾶγ (οὗ Κίη) ἴο πιὸ βίαπα 
δἴαν οδ("---} α:]οα] 111. οϑαςεα (ορ. 147), ἐ.6. ἴο ἔγεδΐ πι8 85 ἃ κίηβ- 
ταδῃ οὐ ἴδε |κ6. Ὀυ. ἕογ λαυό Μαϊοαῖ «ρα τη» ζανείϊαν “γοπες 

τϑδάβ σὺ σεαεϑα ἐο ἔποτσ τη: Ὁ 566 ΡὮ]]. η.---ανεΐϊία» Ἴδης] 
ὙΨΤΌ 65 Ρ5. 4136} 8599 5514 (2) 2 Κ. τοἹἱ, 

15. 7Τὰφν ἐδλαξ φογοιιρη} ἴῇοβα ψῆο δαά βουρῃξς {πε ῥτὸ- 

τεοϊίοη οὗ ]ο᾽5 ἢοιιβ8 δηᾶ εη͵ογεά ἢὶ5 ποβρί τα} 11γ---ῆ ρο» (ΕΝ. 

“ βἔγδηρεγ᾽) οὗ ἔχ. 2οὈ..-- -)]])αΐα5)] ἔεπιαϊε β'ανεβ.--- Αἱ τέρα 7) 
οὐ αέξΐθτι, ρυορεσῖν οὴβς νῆο Ὀεϊοηρϑβ ἴο Δηοΐπεγ ἐΔΠΏΪΥ, οἶα55, οὐ 

οοπηαυπῖ (ορΡ. Νὰ. 15] η.): ἴπ6 140 165 δα ἤον 80 σοιηρ οἴου 
τυτηεὰ παῖ (πὰ νϑγὺ ρεύβοηβ ψνῆο ον πεῖὶγ ρἴδοαβ ἴῃ πα 

Βουβεβοϊά ἴο οὉ πονν Ἰοοῖς ἁροη δϊπὶ ἃ5 οπς οι 546 ἴῃ Δ πΈ}}γ. 

---Αἠδη] οὐ )ογοίρνιον. 

Ιό. 10}᾽5 βἴανθ, ἰηδίθδά οὗ νναϊξἴπρ ἕοσ δηά ἱπιπχεαϊδίοϊ Υ 
τεϑροπάϊηρ ἴο {πε ἰεαϑί βιαδῖαγα ἱπάϊοδίϊνε οὗ Π15 νυ 18} (5. 1.235), 

ἄοεβ ποῖ ὄν ΟΌὟΘΥ δῃ ὄἼχργεββ οοπιηπιδηά; ἀπὰ δἱ Ὀαϑδὶ πον ἢδ 

ΟὨΪν γεβροηάβ ἴο πυπιῦ]ς ἐπίγεδίν δηὰ ἀρρϑα] ἔογ σοπιραβϑβίοῃ. 

τ. Τῆς Ἰοδεμβοπια ἔδδξιγεβ οἵ ἢϊ5 ἀΐβεαβε (27 ἡ.) γθ βεἱ [0 ̓5 

ποαοϑὲ δηά ἀδαγαϑὶ σοϊδίϊοηβ-- -ἢ8 ν δ, δηά ἰποβε ῆο δαά 
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18 ἔνθη γουηρ οὨΙ] ἄγθη ἀδϑρίβα πη; 
1 νου]ά ατβε, δπὰ πον βρεαῖς δραϊπβὲ πιεῖ 

19 ΑἹ! τ86 πιδη οὗ πιν οἰγοῖα δρθοσ τη; 

Απάὰ ποὺ νΒοπὶ 1 Ἰἰονεά αἴὰ ἰυτηεά ἀρδίηβξε π16. 
Ὁ Μυ Ὀοηδς οἰεανείῃ ἴο τὰν βκίη, 

ΑΠπά 1 δηὶ ἐεβοαρεά "ἢ τὴν Πδβἢ ἴῃ τὴν ἰοοίι.᾽ 

ἰδδυβαά ἔγτοπι ἴπ6 βαπιῈ νοῦ 845 Πἰπιβεῖ.--- 7.6 ολίγον ΟΣ τ» 
(σποέλε᾽)5) τοοριῦ] ἐ.6. ΤᾺΥ αἰεγίηθ Ὀγοίμεγβ (Δπα 5ἰβίθγβ), ἃ δσγ 
πᾶγγοννοῦ ἴαγηι ἴδδη ἴπδ ““ Ὀγεϊγαη " οὗὨ Ἰδ: ορ. {π6 [Ἰπλϊτἰηρ᾽ 

οἴαυιβα δἰἰδομβεά το ““" Ὀγοϊμεγίβ)" ἴω ὅση. 4379, 1Ὧρ. 813, ““ΜΥ 
Ὀτεΐδγθη, {ἢ 5οη5 οὗ τ πιοίμογ." ““ΜΥ ψοσῦ,᾽ πιεδηΐηρ᾽ “ΠΥ 
ταοίμοτ᾽β νοπ," 45 αἰγοδαγ οσουγγοά ἴῃ 419, [1 νογα ἤδοθϑ- 
ΒΆΤῪ ἴο ἐχρίδίη π6 ρῆγαβε οὗ ολέλάγοη (ορ. Μίο. 67, Ρ5. 1321) οὗ 

7οῦ, τὰ ραβϑδαρὲ νουἹ]ά ργορδῦϊυ Ὀ6 ἴῃ οομπῆϊλοϊς τὶ ἴῃς ΡῬτο- 
ἰοσυς (ἀπά αἷ5ο 8. 295: 8566 ἢ.), δοοογάϊηρ ἴο ψ ποῖ 411 [0 ̓ 5 
οὔ] άγθη πδά ρεγίϑῃεά; ἔογ ἔπε αἰϊεγηδίνε βυρσρεβιίίοηβ ἀγα υπ- 

βαιἰβϑέδοίογυ, νὶΖ. {παὶ {πε Ομ] ἄγε ἱπίθπάθδαά αἀγὰ ομ] άγεα οἵ 

οοπουδίπε5 (ἃ Εν..), οὐ ργδηπάομη!άγε (ΗτΖ). ὙΝ. Ε. ϑιθπῃ 
(Κίμολίῤ απ Μαργίαρε ἐπ Ἐαγὶν Αγαδία, Ὁ. 34) Ἔχρίαἰηθά 186 
ῬὮγαβθ 85 πιδδηΐῃρ οἰαριϑηεσι (δοίθη, 8485 ἷἰῃ Αγαδία, πιεδη- 

ἱπρ' οἴαῃ); Ὀυξ {π|5 ψψουἹά πιαῖίκα ΕἼὉ τῆοσα ΠΟΙ ἃ τερεττίοη 

οὔ δ 
18. Τῆς γοὰπρ' οὨ ἄγε δου Ηἷβ ἤουδβε (566 ΡὮ1. α.}, [ΒουΡ Ἢ 

ποῖ, οὗ οουγδα, δἰ8 οὐ ομ]άγθη, πιοοῖς δὲ (ορ. ὁ Κ. 233) μἰ5 
ἀϊβεαβεά δρρεάγδηοεα, ογ ἢ {πε αἰ βίου εν πυὐτ νοι ἀἴομα ἢ6 οδῃ 

τἶβε ἔγοπι {π6 στουηά. ᾿ 

10. 7λ6 ν»ηθρ 97 πῖὲν οἴγοΐ6] οὐ οοπβάεποςα (Ἢ : 1.58 ΡὮΠ]. η.}; 
τῆ πιθη ἴο ῆοπι 6 δά Ὀδοη νοΐ ἴο σοπιπτυηϊςαῖα ἢἰ5 βθογαῖβ, 

ογ ἱπεἱπιαῖα ἐπουρἢῖ5 (ΟΡ. Ρ5. 551 (9), 
20. Τοῦ ἰ5 αἰγοδαάν {{π| Ῥεῖζεγ [μδη ἃ βίκείϊεΐοη, δηά ἢϊ]5. ποῖά 

οη [1ξπ ργεοδγίουβ. ὙΜΊ δ ορ. ῥ5. το ῦρ, 1,8. 48.---- ΤῸ νην τἀΐ] 
ἘΠ 1αρμα ἐο νῶν εσὰ ; Ὀὰϊ 866 ρῃϊ. ἡ.-- Δ τὴν βοολ ἐπ τὴν 

ἐθ6έ}] ορ. 13}. 18 το ἐλδ τλίπ οὗ τὶν ἐσοίλ: ἴμ6 τνοτάβ μανα 
Ραϑββϑά ἰηΐο ἃ ργονεγῇ ἔογ ποίῃίηρ, ογ ποχὶ ἴο ποίδίηρ; Ὀμΐ, 85 

ΠΟΥ ἀγα ργοῦδοῖν {πῸ γε οὗ δὴ δοοϊάβηϊδὶ οογγιυρίίοη οὗ ἴπ6 

ἰοχέ, 1 8 ποῖ βυγρτγίβιηρ [πὶ (Π6 οτρίῃ δηά εχϑοῖ πιεδηΐϊηρ' οὗ 

“ αΚίη οὗ ἴπ6 (δϑῖἢ " 45 τοπιδίηθα οὔβοιγα; ναγίουβ (ποογίεβ 
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31: δλνα ρἱἵγ ὑροῦ πιὸ, μαναὰ οἰ ὑροῦ πιθ, Ο γ6 πν ἔγίθηάβ ; 

Εογ ἴπε μαπά οὗ σοά παῖ ἰουοῃεά πη6. 

23 ὙΨΏΥ ἀο γα ρεγβεσιιῖα πιὸ 85 αοά, 
Αηά γα ποῖ βαϊ[5ῆεα νυ πὶ ἤδϑἢ ὃ 

τὲ οἰϊεά δηά ἀϊξοιββοά ΌΥ ὨΪ. δπά ΠεΪ. Οἱδεῦ εἐπιεηάδίοηβ οὗ 

ἴδ ν. ἀγὰ ἀϊβουββεά ἴῃ ἴῃς ῥΏ]]. ἡ. 
2ιῖ. ἘυΓΠΙἜβϑῖν δβϑϑαὶϊεά ὉγῪ αοά δπά αραπάοηεά ὃγ οἴδμεσς 

πδη, ἄνθη ἴμοβα ποαγαϑὶ ἢΐπι, [οῦ, γεαγηΐηρ ἕοσ βοῖηδ βυρροτῖ, 

ἌΡΡΘδ18 ἴο πε οοπιραβϑίοη οὗ τς ἰῆγεε ἔγίοπάβ ψνῆο, ἀη]1κα 

οἴδεῦβ, ψεσὰ δ ἰεαϑὲ ρῃυβί δ Υ 511] πθαγ ἢἰπὶ: ἔογ ἔπε πιοπιεηΐ 

411 τπουρῆς οὗ αγρυπιθηὶ 15 αραπάοπεά; πε πο ἰοηρεῖ 56εκ5 ἴο 

σοηνίποα τ 6πιὶ, οὐ 58 ἴπεπὶ ἴο 6 ιι5ὲ ἴο Ηΐπι; Πα ἀϑῖκβ {6 πὶ 
ἴο ὃς ζέμα; δ πιαῖκεβ 5 ἄρρβαὶ οὐ ἔπε ἔνο ρτουηάβ [πδΐ {πε γ 

ψεγα οἷά ἐγεπάβ οὗ δὶβ δηὰ παΐ πα 5 βογεῖὶγ βηγίίεη; θαΐ 16 
βϑοοηά ρζουηά οὗὨ δἰ5 ἀρρβϑαὶ] 15 ἴπ6 νεγὺ γεάβοη ψνἢγ ἴῃς τίθπάς 

σδηποῖ δ6 Κίπά ἴπ᾿ {πΠ6 ΟὨΪΥ βεῆβο παὶ "1 βαϊβέν 70 ; δε 

5 ἢο5 ἴπεπὶ ποΐ ἴο σοπίίϊπυθ ἴο ΠοΙά πὶ συν οὗἁ 5ίη, διά 
ἴπεγ, Ὀεσδῖιδα ἢ ἰ8 5πιϊςεπ ὈΥ αοά, ἅτε σοηνίποοά {παῖ ἢε ἰ5. 

Τῆς ἀρρβαὶ] οὗ 33, 5ο υαη]ἶκα 705 οἴμοι δάἀάγεββεβ ἴο ἴῃς ἔγίεηάϑβ, 
15 ἀραπάοποά : ἔπε ἔγίεπάβ γίνε πῸ 5ίρῃ οὗ γοϊδητπρ; δηὰ ἴῃ 33, 

αἴτεον πὶ5 υϑυδὶ τηδηπεγ, [00 ἀϑῖκβ {πδηὶ [Π6 σαιι56 δηὰ πηεδηΐηρ' 

οΥ̓ {πεῖς ογιαὶ ἐγοδίπιθηϊ.---ὐὔαυο 2έδν ὠβορ νι6] οἵ, δα Αὐπῶ, 

Φ»γασίοτς 0 γ|6: ορ. ἴα υ56 οὗ ἔπε νΌ. ἴῃ Ὠι. γ2 2859, 5. 331. 

-ΖΤοιολθα] 85 τ" (Ξεε ἢ. ἔπεσε) 2ὅ. 
22. ΝὮν, τεϊδης[ε55 δηά ρεγβίβϑίεης δ5 αοά, ἄο {πεὺ πενεγ 

σοπια ἴἰο 8η δπά οὗ οαἱυπιηϊδεϊρ, δῖπὶ Ὁ ἀγρυΐηρ πᾶΐ ἢῈ [85 

σοπιηἰεἀ στοαὶ 5ἰη5 ὃ--- 47 ποΐ σαί Πϑα τοίίὰ τὶν 3,65}] Ἀδτὰ [ἢ 6 
τηδδηΐηρ (οϊ. 3151) τοϑδίβ οἡ πε ι.56 οὗ ἴπ86 ρῆγαβθ “"ἴο δαῖ 188 

βεβῖ, οσ ἔγαριηδηΐβ, οὗ ἃ πιδῃ,᾽ ἴῃ δε βεῆβα οὗ ἴο οα᾽υπιηΐδία οὐ 

δοσυβα δἰπι; ορ. ἰπ Αγαπι. Πη. 438 655 Ὁ ἐεξο δδὲ {πε ἐγαρπιθηΐβ 

οὔ" (ΕΝ. ““δοου8ε"); δηά “"“ἴῆε εδίεσγ οὗ ἔγαριηθηῖβ᾿ 15 [ἢ 

τεηάογίηρ οὗ ὁ διάβολος ἴῃ πε Ῥεβδτία οἵ ἐπε ΝΊΤ. ; δηά ἱπ ἴδ 
Οος. (49:2) Μομβαπιπιεά ρΐδγυϑβ οἡ ἴπε ἔννο πιβδηΐηρβ οὗ ἴῃ ρῆγαβε, 

τῆς 1 γα] ἀπά ἔπε πιεϊδρῃογίοαδι: ““1,εξ ποῖ οπδ οὗ γοιι ἰγαάποθ 

δηοίποσ ἰπ ἢ15 αρβεποθ. Νουά δὴν οὗ γου '|Κε ἴο εδὲ {πε Βεϑἢ 

οὗ δὶ5 Ὀτοίμεν Ὀδίηρ ἀεαάῦ ϑυγεῖγ γα ννουἹά Ἰοαῖπο ἱϊ." 868 

ἔωσγίδοῖ, ϑοδυϊθ. οὐ τΠ5 ρᾶβϑαρε, 665. 7ΖΖδς. οἵα.--- 476 ποῖ 
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3. ΟΣ νου]ά, (πεπ, ἐπαὶ πὶ νογάβ ννεγὰ τυγιτίδη ἴ 

Οἱ νουἹά ἐπαὶ {πον εγα ᾿πβογ θά ἴῃ ἃ Ὀοοῖς 1 

Ψ. Τηδὶ ἢ δη ἴσο ρθη δηὰ ἰεδὰ 

ὙΠΟ Ψεγα ἔοσ ανοσγ ργάνϑη ἴῃ (πα γοοΐς. 

σαίίςοα τοί} πανεῦ οοπια ἴο 8η δηά οὗ, πενεῦ ἕανα δπουρῇ οἵ; 

ορ. Ῥγ. ,οϊδι., 

23ἴ. νῃεη 1οὉ ἀϊ65, ἔπε ἰπβδίδοϊε Βυηρεγ οὗ {δε [Πεπαά5 
ἔοτ οαἰ απιηίδεϊηρ' πῖπι (230) νν}}1] οοπείπας ; ἀπά, {πεῖγ δοσυπαιοηβ 

Ῥεΐηρ' υπομδ]!εηρεά, μα νν}}} ρᾳ55 ἄοννῃ ἴο ροβίεγιυ ἃ5 ἃ στεαΐῖ 

βίηπογ. Ηἰς5 ἢγβι γεδοϊίοη (4 βεοοπά ἕο ]οννβ ἰῃ 35) ἀρ αίπϑί {Π|5 
τπουρδὶ 15 4 τυῖϑα : [15 τυ ῖβῃ 15 Ἐἐχργαββαά ἴῃ 235, δηὰά τεϊηίογοεά 

τ ἀεία!15 50 ἀιγαηρβὰ 85 ἴο γεδοῖ ἃ οἰϊπιαχ ἴῃ 33).3.: πνουἹά 
{π8ΐ πὶ ψογάς ψογα τττίθη (2335), ἔογ δὴ δϑϊάϊηρ᾽ ταϑεϊπιοηυ, ἱπ ἃ 
Ὀοοῖκ (23), οὐ ὄνβῆ πιογὲ επάυγηρῖν ἀπά σοπβρίσυουθῖν ἱπ (ἐδ 
οτὴ τοοῖς (3): ἴπ ταὶ οαβθ, ἴο {πε επά οὗ {{π||, πε σπαῦρσαβ 
Ὀτγουρπι δραἰηϑὲ 15 πᾶπια 11], δἱ ἰεαϑέ, πενογ ρᾶ55 ὑποπα]]εηρεά; 

πᾶ δ, Ἔνβὴ δέϊεγ ἀεαίϊ, νν}}} οοπειπας ἴο ἀεξεηά ἢί5 ἱπίερτίίν. 
23. Μῖν τοογαδ] ποῖ τε τνογάς παῖ ἔοϊονν ἴῃ 353: (Η].) (4π 

Ἰηβοσίρεϊοη (2) νου] 5βιατγί βἴγαηρευ νἸἢ (Π6 σοπὶ. ())22) δ τπ8 

Ῥερίπηΐηρ' οὗἉ 35), ποῦ {πε Ἔχδοΐ ννογάβ οὗ [οὐδ᾽ 5 ργενίουβ βρθθοῖεβ 

ἴῃ {πεῖν 1] οχίθμς, θυ (ἢ πυὐϑίδηοε οὗἩ [ποβὲ βρθϑοῖεβ, ἴῃ 80 

ἴατ 85 ἴμεν πιαϊπίδϊπεά [ἰβ ἱπίθρτν ἀρ αἰηβὲ {π6 δοουβαίίοηϑ (3Ὁ) 
οἵ {πε πδηά5.--- εν δ64} 15. 308.---) γε α δοοῖ] οὐ τογοϊϊ (4.155 π.), 
Ώογα {πα του οοηζίπαε ἃ5 δῇ δηδυγίηρ [ΒΕ ΠΊΟΩΥ : ΟΡ. 

15. 2.3, ὙΠε ἴεγπι ““ Ὀοοΐς " ἀοα5 ποῖ πεο}ββαγιν ἱπιρὶν Ἔχίεηβῖνα 
οοπίδηίϑβ : [ἴ ἰ5 564, 6.,9., οὗἨ 4 ἀεεά οὗ ρυγομάβε (7}6γ. 3211), οἵ 

ἀϊνοτοα (Ὠι. 241), ογ οἵ ἃ ἰεἰίεγ (2 5. 111). δ υ., ἐπ λές (ἐ.6. 
(οά᾽ 5) δοοξ, ου ἴπ6 στουπά {παῖ ἴοῦ ψουϊά ποῖ δχργεββ ἃ τοΐδὰ 

ψΒΙοἢ Πα οουά Πἰπι86 1 πηοϑὲ δδϑιν βαιϑίγ ; ἴπ6 βυρρεβίίοη ἰ8 

611 οὐ εἰοῖζοα Ὁγ Ῥεδῖΐζε : 566 δἷβο ρῇϊ]. ἡ. 

24. Τὶ 15 ἀυποογίαίη ψμεῖπον {15 ν. γεΐεγγεα ἴο ἰηβογίρεοηβ 

Οὔ οπε, οὔΓ οἡ ἔΨῸ (ςρ. 328) ἀϊβεγεης πιδίεγίδβ, ἱπουρὴ ἘΞ ἰ5 
πιοβὲ παΐυγα!ν ἴαίκεη 45 γεξογγίηρ' ἴο Ὀυΐ οηδ, ἀπά [Π15 α'50 866 Πὶ5 

πιοβί εἰεοῖνε; ἴῃ {π|5 σα56 {πε ν. μ85 ὕθεὴ υὑπάδγβίοοά (βίποα 
Ἐδβῃ]) ἴο γϑέεγ ἴο βδηρτανίηρ ΨΠΠ 84η ἴγοη βίγ!β (ορ. [6γ. 171) ἴῃ 

[πε τοοῖκ, ἀπά μη, ἔογ στεαῖεγ οἰδαγηεββ δπὰ ἰδβϑεηρηεββ, ΗΠ 

ἴῃ {Πα ἰεἰίογα ἢ Ιοδ. [1 ἔνο πιαίογίαἷβ ἀγα γαΐεγγοά ἴο, ἱξ 
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Ὁ Βι01 Κπον {παῖ πὶ νἱπάϊοαίον ᾿νε ῖῃ, 

Απά {παῖ πεγεδέϊοσ ἢς Ψ}}}} σἴδηδ τρ ἀροη {πε ἀκ5ῖ. 

5 Ὀεδί, δάοριπηρ ἴνο δ'ρῃς επιεπάδιίοηβ (5εῈ ρἢ 1]. π.), ἴο 
τεηάογ, Τηδὲ τ δη ἴσο βΕυ]ὰ5 οὐ ἰεδά, Οἵ ἔοσγ Ἔνεῦ ἴῃ {πα 

τοοῖς {πεν ετα ρανεη. Τῆς οἰϊπιαχ 15 (ἤδη γεδομεὰ ἐπ τῆτες 

βίαρεβ: ἰεῖ πὴν δϑβϑογίίομβ οὗ ἱπποσεποα ὃε ρεγρεϊυδίεα ἐπ ἃ 

τυτίοη σογοῖὶ, οὐ, ἴῃ τυβαῖ ἰ5 ποσὰ επάγίηρ,, οἡ ἐσαάΐεη (Δ Ὀ 1615), 

οἵ, ἰῃ ννμδί ἰ5 ποῖα εηἀυτγίηρ 511], ἱπιπιοναῦϊε 4150, δηὰ 50 ἔγεε 

ἕἔγοπι γὶϑὶς οὗ Ὀεΐηρ᾽ ἰοβῖ, δηὰ οοηβρίσυοιυ ἴοο---ἶπ ἐλε νοοῖ. [5 

1π6 ροεῖ τῃϊηκίηρ οὗ ἰπβογρίοηβ ουὲ ἴῃ τς τοοῖζβ ονεῖῦ τοπηῦϑ ὃ 

1ηβογροὰ 1εδάδη ἰδεῖ ψψογα πιο υϑεα ἴη δηϊαυϊέν (Ρδι5. 

ἴχ. 414; ΡΙίην, 27.Ν 13. 669), εβρεοίδ!ν ἔοσ ἱπιργθοδίίοῃβ (ορ. 

Τάς. 4". ἴϊ. 69, ““ποπιεη ἀεγπιδηϊοὶ ρ᾽υπιθεῖβ [8115 ἰηβοιρ- 

ταηι᾽}, ἀπά τῆν βυοῦ ἰδ 0165 πᾶνε Ὀδθη αἀϊβοονεγεά, ἱποάϊηρ᾽ 

οἤδ οοπίαϊηΐηρ ἃ Ῥῃορηϊοίδη ἰπβογριίοη ἔγοση σαγίπαρε οὗ δρουΐ 
ἴῃς γγὰ οΥἦ 2η οεηΐϊ. Β.Ο.; 58ὲ56 Ννῦηβοι, Φεβχίομμν ἑαδοίία 

Αἐπἴἔοα (ορ. Β155, Μδοαδι βίεσ, δηάὰ νάπβοι, Ἐἰχοσυασέΐονις ἐπ 

Ῥαϊοεέΐηθ, ρρ. 185--1ι87; Οοοίκε, λῖ57, Νο. 5ο, δηὰ [δς ᾿τεγαζισα 

ἴδετε οἰϊεά). 
25. Βυΐ ἰο {πε ἢτγϑι (25.) τΠογα πονν βυσοεαάβ ἃ βεοοπά γὸ- 

δοϊΐοη ἰο {πε πουρῆι (23) (παι Πἰ5 οπδγαοίεγ δέϊεγ ἀεαῖῃ 1} θς 

υπἀείεηδοά ἀραϊηβὲ ἴῃς δοουβαίίουβ Βοἢ νν}}} 51} οοητίπια. 

ΤῊΪ5 βεοοπά γεδοίϊΐοη ἰακαβ ἔπε ἔογπι ποῖ, {πὸ {πε ἢγβί, οὗ ἃ 

τυϊδῖ, Ὀιυξ οὗἩ ἃ οοηνϊοιίοη υπάδῦ ργθαὶ επιοίίοηδί ἐχοϊθπηεπίὶ 
(ορ. 3). Εοτ δε πιοπιεηΐ, αἱ ἰεδϑβί, [οὉ ἰ5 οοηνίποεά ἴπᾶὶ (Παγα ἴ5 

ἴο 6 βοπιε δεζίεγ ἀδέεποε οὗ ἢΪ5 ομαγδοῖογ [δη ἢὶ5 οὐνῃ 45356γοηβ 
τεοογάδά ἴῃ τ γεηρ᾽ ἕο ἀνοῦ; ποῖ ἴπὸ ἱπά 6 110]6 Ἰεςεγβ οὗ ἃ ἀεδά 

τλδῃ, Ὀυϊ 4 1Ἰνηρ' ρΡεγβοη ν"1]] ἀδέεη δηά νἱπάϊοαῖε 5 οπαγδοίοσ: 

ποηα οἵμες ἔπδη πε ᾿ἰνίπρ σοά ΗἰπΊ561 ν1]}} δἱ 1δϑὲ ἔγεα ἢῖ5 

ΠΔΠΊ6 ἔγοπι γαργοδοῖ. ἴω δηοίπογ γεπιδγίς δε γεβρεοῖ ἔπ βεοοηά 
ὩρΡρεδῖβ ἴο ρᾶ55 εγοπά {πῸ ἢγϑι ἱπουρῆϊ, ἐπουρῇ σοτγγυρίίοη 

δηά οὈΞουγΥ οὗ [πες ἰεχῖ ἰεανα {Π18 ροΐηΐ πιοῖα δπιρϑίριοι (ἤδΏ 
οουά ᾶνε Ῥδεη ἀδϑίγεά. [Ιἢ 55: 700 15, γεϊδι νεῖν, βδιϑῆβά ἴἰο 

αἷς, 1 6 σδη Ὀς 5υγα {πΠδΐ 45 ἴῃ 116, 50 δἴταογ ἀδθδαίῃ (πε δοοιιβα- 

Πἰοη5 δραϊηδέ δαὶ 1} ἢοΐ ρᾷ85 ὑποῃδ]θηρεά; [Π6 ττ7΄ιτίεη 

τεοογά πιδάβ Ὀείογε ἢϊ5 ἀδεδαίῃ Ψ}} ἐπάυγε δἥεγιναγάβ---ἃ ροῖ- 

Ρεῖυδὶ] ομ δ]! εηρε. Αἴες ἀδθδίῃ, 85 ἴπ [1ξδ, 1οὉ ν᾿} {π1.5 πηαἰπίαδίη 



172 ΤΗῊῈΕ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ 70Β [ΣΙΧ. 26 

μιἷ8 οὐνῃ ἱπίερτίν. Βαῖ ἴπε βεοοηά (πουρῆϊ 15 {Πα 15 ᾿πίορτ 
ΜΠ] Ὅς πιαϊηϊαϊηεα ποί πιδγεῖν ὉΥ ὨΙπιβαῖέ, ὈυΕ ἐδ Ὁ Π15Π6 ἃ ὉΥ 

δηοίδοσγ, δπά {παὶ οἴμεγ ἀοά: ἰπ οἴπεγ ννογάβ, ἃ στδαῖ οἤδηρε 
11 ὁσσυγ δήῖογ ἀθδίῃ : δηά οὗὨ [18 οὔδηρε ]οὉ, ὄνεῆ ἴῃ ἀδδίῃ, 

1 θδοοπια οοηβοίου5 (νν.᾽5: 75); ἴῃ 16, τῖρμξε ὰἃρ ἴο ἀδδίῃ, 
αοά [45 5εεπιεά ἴο δἰ πΊ5 61 85 ἴο ἢἰβ ἔπαηάβ δραϊηϑι δίπι; δυΐ 
πο ΗἜδ νἱπαϊοαίεβ 1οῦ, ΗἜ ν»ἹἹ]} {πογεῦν γαηρα Ηἰπιβεῖῦ θα 

70}᾽5 5ῖάε ; ἃπά {15 σῆδηρε [οῦ ν"}] 566: διὶβ εγεβ 11} θδῃμοϊά 

Ε(οά οπ ἢἰ5 5ἰάε δὲ ἰαδὲ. Ενδη ἰΐ, 85 οἡ {πε ψ ποῖα (ἴῃ βρίία οὗ 
1445.) Ξεαπὶβ δεϑδῖ, νγα ἴπιι5 ἱπίεγργεῖ, ἔπαγε 15 51} τὸ Ῥεϊϊεῦ 
Βεῖα ἴῃ ἃ οορέξρμθαῖ ἴα οὗὁἨἁ ΏὈ᾽εββεάπεϑβ δέϊεγ ἀεαίῃ ἴῃ ν ποῖ 
ςοτηρεοηβαίίοη ἴῃ Κἰπὰ ν"1}} 6 πιδάς ἔογ (πε ἱπααια! 65 οὗἁὨ τϊ5 
1; ἴῃς πιονοπιοηΐ ἴῃ {πὸ ἀϊγεοϊίοη οὗ ἃ Ὀε] 16 ἸΏ ἃ δαΐζαγα νη οἢ 

ἰ5 ἢδγα ἐοιιπαὰ ἰ5 γδίμπεγ ἴῃ γεβροῆβα ἴο ἴῃ οοηνίοἴίοη ἐπαὶ σοπ,- 

πιυπίοη ἢ αοά ἰ5 γα]; ἱπ ἃ πιοπιεπί δἴϊογ ἀδδίῃ 1 ν"11}} θὲ 

δίνεη ἴο 70Ὁ ἴο πον παὶ ἢδ 85 ποῖ ἀδϊ δε ἴῃ πιαϊπίδϊ πίη 
Ὧῖ5 ἱπίορτν, δπὰ τπαὶ πα Ππαά ποῖ τεδ  νγ ἔογέε!εἀ [Π6 οοηβάδησε 

οὗ ἀοάἅ. Αἢ αἰζεγηδίννα ἐπεογυ οὗ ἴπ656 νεῦβθβ (Βι.. Και τΖβοἢ) 
πιϑῖκοβ ]οῦ Ἔχρϑοῖ ἔπε νἰβίοη οὗ σοά (35) {15 5'46 οὗἉ ἀδδίῃ ; απά, 

80 αν δ5 ἴδε αἀἰβήουε ἀπά ἱπ ραγὲ οογγαρὶ 11πῈ5 (25Ὁ. 365. Ὁ) δγς 
οοποογηθά, ἔπεσε ψουὰ 6 πιο ἰο Ὀ6 5αἱά ἔογ ἱπίεγργείίπρ' 
1π6 οὐβουγίτεβ. ἀπ ἀπ Ιρ {165 οὗἩ τπ6 ἰοχί τοιναγάς 118 [655 
βἰδγε!πρ οοηοϊιβίοη; ὈὰΣ ἴα Ποῦ ἄοαθβ ποῖ ἀρρεᾶγ ἴο ρῖνε 

ἅἄυς νεῖν ἴο {π6 ἕλοι παῖ ἴῃ 33. (45 αἷβο ἴῃ 1618.) 7οῦ οἰδασγίν 
Ἔχρθοίβ ἴο ἀἷβ δεζορε [15 οπαγδοίεσγ ἰ5 οἰβαγεά, δηάὰ {παῖ πὸ 
ἰγϑηβιἰοη ἴο (π6 οοηίγαγυ ἐπουρῃί, [παῖ 6 Ψ111 οὐ ἀϊς τον 

ταὶ 85 ἰαΐκαπ ρίαοβ, ἰ5 ἴο Ὅς ἀϊδοονεγθά ἴῃ 35; οὐ {πε οἵπογ 

Βαηά, {πε βἴγοβϑβ ἰδ οὐ πὸ ἕδος παὶ ἴῃς υἱρισαέον ἶνε5 σα 

δα πιοβὲ παίυγα!ν, ἢ ποί οπἶγ, Ἔχρίαἰπεά 45 ἄν ἴο ἴπ6 ἱπιρ]οῖε 

δηςΠ6515 {πδΐ Τοῦ νν"}}} ἀΐϊ6. Τα οἴπογ ἰβουρῃι νου παΐυγαι!ν 
δανα Ὀδ6η δχργαββϑᾶ ἴῃ βοπια βοῇ ἔογπ 85: 1 πον {Ππδῖ 1 5881] 

1ἷνα, δηά {παὶ 1 5141] γεῖ βεῈὲ ἀοά ὑροη ἔπε εαγίἢ (ερ. Ρ5. 4250), 
15. 381) ἀπά οὐ τὴν 5:46; δπὰ 1ξ 1ῃ15 ἀσίυδ!ν ννὰ8 {πε ᾿πουρῆι 
οὗ πε τος, [ νου Ὅς Ὀεκὶ ἴο τεραγά ἰδ ννογά ““Π!Ινετἢ "5 

8ῃ ἱπίσυκίοηυ ἰηΐο (Ππ6 ἰοεχῖ: Ὀυϊ ἔογ Π15 {ποτὰ ἰ5. πὸ βυβιοίεηϊ. 

τϑάβοη (566 ρῇῃ]]. πα.) Βειυβίοη (όυωο εἶδ ἐλόοίορίο δέ 4165 φμέϑ- 
δίονις γοϊζροιδος, τοοο, 244; ΖΑ͂ ΤΉ, τοοῦ, 143--ι.46) υπἀετβίδη 8 
7οὉ ἰο Ῥε ἀδϑογίδίπρ' ἃ ργδββηῖ νἱβίοη οὔ ἀοά νἱ πάϊοδεϊπρ' Εἰηι πη [86 
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δυΐαγα, θη δα 15 ἀεδά δηάᾶ πο ἰοηρεγ οοηβοΐουβ. ὙΠ οΌβουγα 

τϑηἀογίηρβ οὗ (ἀ (ππάδγϑίοοά ὃν ΟἸδπιθηξ οἵ Κοπιε (Οῦ». 26) δηὰ 
Οτΐρϑη (οη Μί. 1739: 266. χιϊ!. 1566) οὗ {με τεϑυγγεοϊίίοα, Ὀαῖ 
οἰδεγινίβε ΌΥ πιοβί βοῃοϊαγβ οὗ ἴμε Εδβίαεγῃ Ομυγοῖ ἔγοαν Οἢτυ- 

βοβίοπι ἀοννηνναγά5) ὁ0 ἀο ποῖ ᾿υδιϊν ἴπε σοποϊυδίοη ἐπὶ πα 
τἰγδηβίδίογς ἀειεοίεά ἃ γεΐδεγεπος ἴο Ἴχρεγίθπος δέν ἀδαίῃ: οἡ 

ἴπε οἰπεῦ Βαηά, Ἐ᾽ (ῃδηος ΑΝ.), τη 411 οἰδαγπεββ, ἀοαβ 50 δηὰ 

Ἔνϑη ἰηϊγοάύυοεβ ἴδε ἰάεα οὗ ἴπε τεβυγγεοίίοη οὔ ἐλθ δοάν (ορ. 
Αυρ. 226 Οἷο. Φεΐ, χχὶϊ. 29). Οη ἴδε Πἰβίοτυ οὗ {πε ἱπίεγργεῖδ- 
τίου οὗἉ {πὸ Ρα55Α ΡῈ, 566 ϑρεδῦ, Ζωγγ Εχεορθϑε υορ ποῦ το 7, ἴῃ 
ΖΑΤΎΡ, τορος, ρρ. 47-140 (τ τεΐεγεποεβ ἴὸ βαγογ αἰβουββίοηβ, 

Ρ. 49).---ἶδν υἱναέραέον] ΤῊΘ οπα νῆο ν1}] νἱπαϊσαίε πιε, εβίδο- 
15 ΠΥ οπαγδοῖεγ; ορ. “"ΜῪΥ ν]ΐπεβ5,᾽" “Ηδ (πὶ νουομοῖῃ ἔογ 

π|6,᾿" 1619, ὙΠε Ηδῦγον ἴσδγηι φυδὶ (ορ. 36 π.} πᾶν, ὉΥ ἰἴ56 1, 

νἰϊδουῖ [86 δαἀάϊείοη οὗἨ ὨἼ, ἀδηοῖς “16 ἀνεηρεγ οὗ Ὀ]οοά,᾽ 

δηὰ 845 βοπιβίίπιεβ θεεη πηδεγβίοοα ἰπ τπὶ5 βρθοῖδὶ βθῆβθ δαγε 

(ορ. 16188.}).; Βαϊ {πε τπουρῆϊ οὗἩἉ πιυγάες 15 ποῖ Ξυρρεβίεά Πεγα, 

δηὰ {πε ρυϑί ἢδά πιδην οἵπος πιηοϊίοπβ8 θα 6β ἱμαΐ οὗ βεουγίηρ᾽ 

δῇ δαιϊναϊεηί ἔογ ὈΪοοά 5161π; Βα μά ἴο νπαϊοδία νᾶγίοιβ οἷαἰ πὶ 

δηὰ τἰρῃῖβ (ορ. 6... ων. 25). ὙΠ (Π6 ργεϑεηξ υὑϑᾶρ6, ὁρ. 
Ἐβρβοίδιν Ῥγ. 231: ο ποῖ ορργεβ8 ψίάονβ απὰ Ἵὀγρῆδηβ, “" ἴοσ 

τῃεῖγ νἱπάϊςσαϊον (ἐ.6. αοα) ἰ5 πιρῃν, Ης ν1 ρ᾽εδά τποὶγ οαυβε 

δραίηβι ἴπες᾿: α͵30 5. 119}54.---- Ζέυοίλ] 1.6. ἱπιρ!Π οἱ Εἶγ, ἔοσ ἐνὸγ 
(ορ. ἴα ρῆγαββ “ἴδε Πἰνΐπρ σοα ἢ): ποῖ βοπιϑιμίηρ' ψυτίεδη ἔοσ 

ὄνον (84), Ὀυΐ ἃ ρεγβοη ννῆο 1ἴνεβ ἕογ ενεῦ 1} ἔογ Ἄνοῦ νἱπάϊσαϊα 
705.---Αὐογοα 67] 11ϊ. ας ομα (σοί) αὐδν (οτ, αὐ ἐλδ ας); 866 
ΡὮΪ]]. π. Τῃα ραγίουϊαγ πυᾶποα ρίνεη ἴο {πὸ ρῆγαβα αἱ ῆἔδτβ 

δοοογάϊηρ᾽ ἴο ἴπ6 νίενν ἴαΐκεη οὗ ἴπ6 ραββαρε δἃ5 ἃ ψῃοῖε; ὉΥῪ 

ἰἰ56 1 1 ταῖρι δαυδ!ν νν6}1 πθᾶπ ας οη6 οογεΐηρ αἴθ (1 ἃπὶ 
ἀεαά); ορ. Εο. 416; οἵ, ας οηϑ τοῦσ σοηιθς ἰασέ αιλὰ 58γ5 ἴδε ἰαϑῖ 

τογά--ηὰ ταὶ ἰπ [0}᾽5 ἔδνουγ---ἰη τπ6 ἀϊδρυῖϊε (Βια.): ὙΒα 
11η6 ψουϊά τγοδά πιοῦὲ βαϑὶϊγ ἰξ, ἰηβίθδά οὔ (π15 ρῇγαβθ, ἴῃθγε ννὰβ 

8. ῬΑτΆ]]16] ἴο ““ΤὯΥ νἱπαάϊοδῖοτγ," βυθοῦ ἃ5. “" πὴ δἴογπιδη" (Ὀυΐ 

566 ΡΏ]. η.).--ϑέχημαῖ ω}] οὐ γίδο τῦ, ἃ5 νἰῖηεββ (ορ. 6.9. Ἀϊ. 

1ο᾽δ., Ῥ8. 2712), οὐ ᾿υάρε (4115, Ρ5. 7610 9416, 15. 219 οὗ ἀοὰ). 
Οη οἴβμεν ἱπίεγργεϊαίίοηβ δηά Ἔπιεπάδιίίοηβ, 5686 Ρἢ]]. ἢ.---- ζὕῥον 

δ ἐἰμεε] ρετθαρβ, οἵ 105 βσανθ; ορ. 75 1715 2011 2135 (4150, 
το τα πιοῖεῖϊγ, 1093 446, Ρ5. 1042); ΤπουρὮ ἴτ 15 ἵγιιθ, 85 Βυ. 
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᾿Ὁ Απά . 
Απά ΥΑΥ ἔγοπι ἡ βεϑἢ Ι 5841] ϑεδιοϊά Θά. 

41 Ὑγθοηι 7 58411 Ὀεμοἱ (ἴο θ6) οὔ τὴν 5ἰάς, 
Απά πιΐπα Ἔυϑβ 5ἢ. 41] 86ὲ (ἴο Ὀ6) υπεβδίγαηρβά. 

ΜῈ τοῖπϑβ [41] τ Ἰοαρίηρ' ψἸτΒΐη, πιο. 

ἀγρα5, ἴπαϊ ἴῃ ἴΠ6586 ραββαρΈβ, ἃ5 ἰπ οἴμειβ (Ρ5. γὅ 2215. 15. 

2619, Ὁη. 12), {πθ τϑίδσεποβ ἴο ἴ8ε ρανα ἰβ πιυοῦς πιο οἰ δ 

ἱπάϊοαϊοά ἤδη μοῦ. Τῆε δἰϊαγηδίννα ἰ5 ἴο ρῖνα ἴπθ ρῆγαβε {86 

πιδδηΐπρ “ἀροὸπ ἴμ6 δατίῃ ̓: ὁρ. εβρβοίδιν 4175 δ 4150. 55 

(| ““ϑτουπά") 148 3915 (] ““δατγι"): ορ. αἰβὸ 819 2:δὲ :᾽ηὶό 283 

405 4ο}8, 1 86 ἱπιρ!!οαζίοη 5 ““Ὡρο [86 δαγμ," {πόγὰ ἰβ ἃ 

τδοῖϊ δάναποθ οὐ 16᾽9: ἴμογα ον {πίη οὗ ἀοά 5 ννϊῖπεβϑβ 85 

ἴῃ δεάνβη; υἱεἰπιαίεῖγ ἴῃ {μ6 Ἰυάρπιεπι οὗ αοά δα '8 ἱπποσεπῖ ; 

μαγθ δ6 5 οοηνίπορά ἔπαὶ αοά ν}}1 πιαηϊξεβὲ μἰ5 ἱπποσεησα ἴὸ 

1δοβα οἡ δαγίῃ ψῆο πᾶνε ἰανοὶ θά δοοιβαίίοηβ ἀρ ϊηδὶ πίη; ἔον 

Ἀηοῖμογ ἰδοῖξ πε 6βὶβ Ὀεΐννθθη “ ἀυπῖ" δηά ““Βεάνθῃ," 566 419 

(αἴεν 18. Ννε. (5εε ρβ}]. π.} τεπάεγβ αριαίποέ εἰμί, ἐ.6. 7οὉ᾽Ξ 

ξάδθπᾶς δπὰ δοουβεῦβ; Βιιβίοη (ΖΑ 7, τοοῦ, 144), οκ δελαζ 

97 ἀμεέ, ἐ.6. οἵ ἸοΌ, ψῇο 15 βοοῃ ἴο Ὀαοοπια ἀιδῖ; Ὀυῖϊ τπουρἢ 

ἸλΔΏ ΠΙΔΥ δὲ 5εἰά ἴο Ὀ6 ἀυδὶ (6η. 319, Ρ5. 1031}, τπᾶῖ 

Ρϑγεϊουϊαν ἱπαϊνίἀνια!5 βῃουϊά 6 γε εργσαῖ ἐο 5ἰπΑρῚῪ ἃ5 ἀυδβὶ ἰ5 

τη11|Κοῖγ. 

26. 1.1πε "15 αϊορεΐδεγ οῦβουγα δηά υποογίϑίη: 566 ΡὮ]]. πη. 

Ὁὐπίοσιαπαιοῖυ " Ῥεΐπρ' οὔβοιγα, 88 ρῆγαβε ἰῃ ἢ γεπάβγεά δονβ, 

ατύαν )ονι πῷν βοϑᾶ, ἐι6. αἴτον ἀθαῖῃ, 1 απιδίριοιυβ; ἴῃ 156} 1 

ΤΛΔΥ δα ΑΙ νγ6}1 πιεαπ πε τὴν Μέσα, ἑ.6. ἴῃ 11: οἡ πὸ γεᾶβοηβ 

ἀεγίνεά ἔγτοπι {π6 νίάδεγ οοηΐοχὲ ἴῃ ἔδνουγ οὗ ἴδε ἔογπιοσ, 5668 

οπ 35.---] ογαἱ! δολοίά Οοα] ορ. Ῥβ8. τα “ἴδε ἀργρμϊ Ῥεμοὶά 

αοά,; 8. 1716; 00 ἴδυ5, ἐνεῆ ἴῃ [ἢ]5 ρῆγαϑθ, ἱπΊρ|165 ἢ 5 

οοηνϊοιίοη ἐπὶ μα τ} 566 αοά τγεοορηἰΖίηρ' μἰ5. ἱπϊαρτιγ, δηά 

τοοοποῖθά ἴο πίπι; δυῖ {μἰ5 ἐδβουρῆῃι 15 ἀενεϊορεά δπὰ πιοῦα 

Ἔχρί το εἶν βἰαῖεά ἰπ τπς ποχὶ ἀϊβείοιι. 

27. ἴῃ ἴι6 νἱβίοπ 100 νν}}} 8εῈὲ πὲ ἀοά 18 πο ἰοηρεῦ, "|κὸ 

ταθη (18. 1), ἀπά 88 Ης Ηϊπιβε]ῇ ποὺ 566πΊ5, εβϑίγαηρεά, Ὀυΐ 

τϑηρϑά οὐ ἢἰ5 βἷά6.--- 7] ἐπιρμδίῖο---ῖ, ““ οὗ μετὰ 1ῃ15 ταὶρμς θ6 

ἀεεπιεά ἱπογεαῖθ]ς" (Ό τ. Ὠ1.).---ο» πεν σἱδϑ] Ὁ ,» 8ἃ5 ἴῃ 6η. 3133 

5. 56190) χ185,--Μέμο 6γ65 σλαίὶ «66] 425.---( Τὸ δε) τρϑείγαηρεα 
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38 1[γε 5αν, “ον ν1}] ννὲ ρεγβεοιία ἢί πὶ 

δεείηρ ἴπαι ἴῃς τοοῖ οὗ {πε πιαίίοσ 15 ἐοιιπά ἴῃ "μην"; 

οἵ (ἴο θ6) ποῖ ἃ βίγδηρεογ ([δ ".). Τῇα ργαπιπιδίί δ! ροβϑίδῖα 
αἰϊεγηδῖνε τεπδογίηρ οὗ ἴπε 1ἴπ6, 41.αἹ »εΐριθ 6γ)65 αηα »"οὐ (ίλοϑα 

97) α εΞἰγαρρε7, σλαΐί 566, ἴα ἴατ 655 Ὀγοῦδοίε ; πὸ ἄοιυδί [0 Ὁ 

ἈΪοπδ πυρῆς 5ε6 αοά ννἢ1]ε οἴπεγβ ργεβθηΐ δ τΠε {{π|ὲ ΟΠΪΥ ἀθαῦ 

70δ᾽ 5 νἱπάϊοδίίοη οἵ 566 5οπιῈ δοσοπιρδηϊπιεηί οὗ (πε νἱβίοῃ (ςρ. 
2 Κ. 2; Ὀυ.; δδά Αοἰβ 97); δι [οὉ ἰβ. ηοὶ δὲ {μὶβ τηοπιθηΐῖ 
Ἰηϊεγεβίθα ἱπ δὶ Ὁ] ποῖ πάρρεῆ ἴο βοπια οὔδ εἶβα, δὰ ἴῃ 

ταὶ ψ1}} Βαρρϑη ἴο πἰπιβεῖ, ἀπά ἴῃ ραγίϊουϊας πὰ ἀβροοῖ υπάοτ 

νΒοἢ Πα Ὁ} 5θς ἀοά---οὐ οποε πιογὲ ἢἰβ ἔεηά,. Μογεονοῦ, 

ννδδῖ ἰοῦ Ἰοηρϑ ἴον 15 ποῖ ἴδε πιεγα ουϊιναγά εἰρῃς οὗ ἃ πιαίοσγί δὶ 

πηδηϊξεϑιδίίοη, Ὀυϊ αἰγεοῖ ᾿ηνναγὰ νἱβίοη ογ Ἔχρογίεποα οὗ ἀοά᾽ 8 

δἰετυάς ἰονναγάβ Πίπὶ: Τρ. π. οη 42ὅ. 

27ς. Το τπουρῶς οὗ {πὲ νἱ5ίοη ἢ115 700 νυ ἱἢ ἄδαρ δπιοιίοη, 
δΔηὰ ἰοπρίηρ ἰο 866 ἴΐ τεδὶ!ζεά.---ὐοέμ 5] 'ἰπ Ἠεῦτεν ρϑγοβο- 
Ἰορυ ἴδε βεαῖ οὔ ἱπίεηβε ἔδεϊϊηρ : ορ. 5. 16, Ῥυ. 2316.--- αὴ 
«οὐδὰ ἰορρέηρ] ἴῃ νΌ. ἐο Μαὶ! (π55) νἶτπ τΠ6 βαπια πιεαηίηρ' 88 
ἴῃ Ρ5. 845(2 ττο8] (ρτεάϊοαϊοά οὗἩ [π6 5οι]), 6096 (5) «10 335. 138. 
Ἡρίλέπ ":6] ποῖ ἴῃς υϑι.4] ρῇγαβε ("2 Ρ3), Ὀυξ 11|. ἐπὶ πεν δοδοηῖ: 
6Ρ., Ρεῦπαρβ, Εο. γ9 δῃάὰ οἹ 2312 (επιεηθ). Κίηρ (} ΖΆ..5. 
χν. 768.) ἴο ἀνοϊὰ ““ ΠΥ τεΐῃβ . . . ἴῃ τὴν ὈοΞοπι᾿" ψουὰ γεπάεγ 

τε ἴῃς, “1 δπὶ ΠΥ ἀοιεγπιϊποα ἱπ πιΥ Ὀοβοπι," οὐ “1 ΠῪ 

ἐγυβῖ ἴῃ τὰν Ὀοβοπι᾿᾽" (ορ. ἘΠ); Ὀυὶ [Π15 ἰ5 βαζαγάοιβ. Ῥοβϑίθίγ, 
δοτνεναῦ, ἴΠ6 1ἴπ6, δὴ ἰδοϊαϊεά β(σῃοβ, ἰ5 οογγαυρί. 

280. Α οἱοπίηρ ναγηϊηρ ἔογ {π6 ἔγτίεπάβ : 1 {ΠπῸῪ ρεγβίβὶ ἰῃ 
Ρεγβεουζίηρ᾽ (35: ορ. 3) Πἰπιὶ οα ἴῃς στουπά {πὲ [Πα Ξιιογίηρβ οὗ 
70, {πε τοοί οὔ πε πιδίϊεγ αἵ ἰββϑιια (2, 85 Εχ. 18:5) δαηά ὑπάδγ 
ἀϊδβοιπβίοῃ, ἀγα ἄπ ἴο ϑἰπ ἱπ ]οῦ, ἰδ τπὸπὶ Ὀανναγα ἰδϑὲ ἘΒΟΥῪ 

ἐπαπιβεῖνεβ θθοοπια ἴπε νἱοἰπι5 οὗὨ [πε βυνογά (Π:. 3251) οὗ ἀϊνίηα 
υδεῖοο.--Ὦ. 27 έ»}] ΒΞ γ:6: 5βεα ρῃ!}!. π. Αἀοριείηρ {π|5 ἐπιεπάδιίοη 
ψῈ τηῖρ μι δἰ τογηδινοῖν τεπάογ ἴπε ᾿ἰπε, 45Ὁ 64] 3η4 ἐλ γοοΐ οΥ ἐδδ 
»ιαζίεν ἐπι ἀέρι; ὉὈσζ [Π6 ογάογ οὗ [π6 ννογάς ἄοεβ ποῖ ἕδνοιισ 

τῃ15; δηά ἰξ τῆε ροΐπὶ 'ννεγὰὲ {παῖ {πὸ ἔγεπαβ νν1}} ρυβῆ {Ποῖγ 

βογιτπυ Ἰηΐο [οδ᾽5 σα56 {1 [Πα Ὺ ἀείδοϊ 6 πἰάἄδη πη ϑοπίε [πᾶς 

Ἰυτῖκβ τη Πἰπὶ (Ρ ΘΑ κ 6), ἃ βίγοηρμιασσ νΌ. δὴ “" ἤπά,᾽ βυοῖ ἃ5 
“ἐ βαδοῦ ουἱ,᾽" νοιυ]Ἱά ὃς υδεά. 
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39 Βο γε δἰγαϊά οἵ {ῃ6 βννογά : 
Εογ "βυοῖ {πίηρ8᾽ δὰ ἱπίαυϊῖθϑ πηθαῖ ἕοσ πε σ'νοσγά, 

Ὑδαΐ γε πᾶ  ἱκπον ἴπαγα ἡ ἃ Ἰυάρε. 

ΧΑ. τ βοὴ δηϑνεγεά ϑορδαᾶγ ἴδε Να'διηδίῃϊίς, απ βαϊά, 
3 Τῃογοίογα πὶ ἱπουρ (5 ̓ άϊσίυτθ" πιο, 

Απά Ὁγ τεάβοῃ οὗ "15 πιν παϑίε 15 τυ ΐη πλ6. 
8 Το οοτγβοίΐοη ψδίοι ρυϊζίοι ἢ πιὲ ἴο οοπιβίοῃ πιιϑὲ 1 

δοδγ, 

Βυϊ ουΐ οὗὨ πιῦ υπάἀογοίαηπαϊηρ 4 βρίγξ διβυνεγαῖῃ πιο. 

20. Τιἰηεβ ὃ δ΄ ἅτε πῖογα οὔ ͵εββ οογγυρί; ἔογ αἰϊεγηδῖνα 

ἐπιεηδδίίοηϑβ, 566 ρἢΪ]. η.---ϑιολ δλέηρ5] ἘΠ τονγαέλ.---Α γμάρε) ΒΑ͂. 

ΣΧ. ϑορδαγβ βεζοπά βρεεςῇ.---τγονοίκεά Ὀγ 10} ̓5 ἔσο! 5 ἢ 
νογάβ (5), Θορῆδν δϑκβ, ᾿πουρῇ ἐχοεριοπαιν (56 42 η.)} {8 
Βρδθοῦ ἀοε5 ποῖ δερίμ τ τΠ6 αὐεδίίοη, νμοίμεγ [0Ὁ 15 υἡ- 

ἄναγε (Ἰπιρὶ γίηρ᾽ ὉῪ {Π6 ᾳυδδείοη παῖ, οὗ οουγβα, [οῦ οδπποῖ θῈ 

πἀηαιναγε) οὗ {πε ἔδοί, οἷά 45 μἰβίογυ (ἢ), παῖ ἴπε νυ ἱοϊκεά, 1 πὸ ν 
ἅτ οχδίθά ἔογ ἃ Ὀγίθξ βραοα (65), ρεγί ἢ ἸΡΏΟΙΥ (7), ἀπά αἰξεῦῖν 
νϑῃ δ (84), ἀπά {πεῖγ ὁ] ἄγε ἀγα τεάδιιοεά ἴο ψδηξ (ἢ). ΑἹ] ἱπ 
ἐπεῖγ 11ὸπ τπᾶὶ ργοπιβεά τνε]} 18. [υγηθα ἴο Ὀϊτίαγη 655 (1118); ἐθ δ Ὺ 
ἅτε ἴογοθά (ο ἀἰΞρογρε τπεῖγ πη] 5Ε}Υ δηὰ ογα ΠΥ ραϊηθά πσθδϑῖ ἢ 
(5); ἴος σοά ρυπίβεβ ἴμεπὶ (35), δπὰ 1 ἴποῪ δβοᾶρε οπα 
αἰξαβίογ, 1 ἰ5 θαϊ ἴο βυσουπιῦ ἴο δηοίμεν (535. Ἡδάνθη δά 
βαγῖ ἴυγη υϊίποβ5 δρδίηβι {πεπὶ (27), δηὰ {ΠῈῪ ἴοβ6 41] (58) : βυς ἢ 
158 186 ἔδίε οὗ ἴῃς νἱοϊκεά (29). 

2. Φέδέμγδ)] Ἦἢ ἀνστοθν: 566 ΡΠ]. η.---Ὦ, ἘΦ αν ὃν γεαφον οὗ 
τον λακίο τοἰξλέρ τπ6; 566 ῬἈΠ]. ἡ.--- Εἴ ας:6] οτ, ρεγῆδαρβ, ϑηριοξέοσι. 
ΤἼα τεῦυϊκα8 δὐἀὐπιϊηἰδίετοά δηᾶ δάνϊος οβεγεάᾶ ὉγΥ 7οῦ (6.». 
το Ἷ" 3..), ψ ΠΟΙ ἀγα δὴ αῇτοηι (33) ἴο ϑορῆδζ, οδ]] ἔογί {86 
Ῥταβϑηΐ ἱπιρείυουβ οἵ ραϑϑίοηδία γερῖγ. 

3. ΤῇΆε οονγοοέίον: τολέρα, εἴο.] ΤΌΡ5 ἼΘ᾽ : ορ. (ΟΦ Ὄ, “16 
οοττεοζίίοη ψΒοἢ Ιεἀ ἴο ουν ρεδοα,᾽ 15. 5.38).-- ψάξολ ῥεξίοίλ νῖδ 
ἐο οομι μδίοῃ] ἃ τεϊοτί ἴο 70 ̓5 οοπιρίαἰηξ, 1τοἷ.---Ὦ, Α θδα ρᾶγα11ε] 
ἴο δ, ἀηἀ 5οδγεῖγ ᾿η|6 110 1076 : ὉὈχ 566 ΡὮΣΪ πη. 5ΠΡΉΕΥ επιεπάςά, 

186 Π1π ρῖνεβ Ἔβχοδι επί ραγδ !ε 15π|ὶ ἀηὰ 8θηβ6: Απά νἱτἢ νἱϊπά 
νοϊά οὗἩ υπδετειδηάϊηρ᾽ ἰπου δηβνεγαβὶ πε: ορ. 82 (Βι144), 155 
(ΕΙ1ρΡ8 42). 
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4 Ὁοβῖ ἴδου ἵκηονν [15 (45 ὈεϊηρῚ ἔγοπι οἵ οἷά, 
ϑίηοε πηδη τνᾶ5 ρδοεά ὕροη ἴπε εαγίῃ, 

δ΄ ΤΒαῖ {πὸ ἐυπιρπίηρ' οὗ [π6 τυϊοϊκοά 15 5βμοσγί, 
Δηὰά ἴδε ἴον οὗ {πε ροαϊεββ θυ ἔοτ ἃ πιοπιεπΐ ὃ 

6 ὙΠοιΙΡ Πί5 ἰοξτ 655 τηοιπῖ υρ ἴο {π6 μεᾶνθῃβ, 
Απὰ δὶς μεδά τϑδοῦ υηἴο {πε οἷουάϑ ; 

ἼΤΊΚα Π15 (ον ἢ) ἀππρ' Π6 ρεγβῃθες [οσ ὄνοῦ: 

ΤΎΠΟΥ Βο πᾶνε βεεη ἢἰπὶ σαν, νΏεγα ἰ5 μ6 3 
8 Ἠς ἢϊεῖῃ αὐνᾶὺ 845 ἃ ἄγδεδπι, δῃά 5 ποῖ ἰουηά; 

Απὰά Πε ἰ5 ομβαβεά αιναὺ 85 ἃ ν᾽ βίοῃ οὗ ἴπ6 ηἱρβῖ. 

ϑΌΤΒε αγἊ νος βανν Πῖπι βθαῖῃ δἰ πὶ πὸ πιογα ; 
Νεῖῖμογ ἀοίῃ Ὠἰ5 ρίδοθ δγ πτογα Ὀεποϊά Πΐπι. 

19 ἨΐΞ5 ομϊάγθα οουγί ἴπ6 ἕδνοιι οὗ [Π6 ροοσ, 

Απὰά 88 αηάς γίνε Ὀδοῖς ἢ15. δα ἢ. 

4Ό. Ορ. Ὁι. 453. 
5. 7Τ.ε ἐγέωτηῤλέη] ἐ.6. τε οχυϊίδης ἰογουβ 5ῃουξ (Π))ὴ, 85 

41, 5. τοοῦ 635). 
ό. Ορ. 15. 148. 
γα. Ζέξε λὲς οτονι αἰμτιρ} σοπιρί ἴον (ορ. ἢ τ Κ. 1419, 2 Κ. οἷ) 

δηὰ 5ῃαπιθίι γ. Βιυῖΐῖ ἴπ6 υππεοαββαγυ βιβῖχ, (που ρ ἢ ποῖ τπ6 

οοδύβθῃβϑβ οὗ πε ἤριυτα (ἔοτ ορ. 1δ, [που ρΡὮ βοδγοεῖν 1113, συν δίοδ 
Ὁ. αἷβο ᾳυοΐ65), πιᾶὺ ἰἕτον ἀουδὲ οὐ {πα σογγθοΐπαββ οὗ ἴπ6 

τοχῖ οἵ ἱγαῃπϑίδιίου. ὁ. Σζᾷο α τολίγίτοίμ; Ἐν. ξο λὲς νιαγοεῖν 
(Ατ. “ἰδ; Ομε. (57. χ. 382) {πὸ λές ρίορν (ΥἼ25); Κίηρ 
(ν. ΤΆ... χν. 39), τολέϊο ὅλ ἐς οονυένρ (515, ἃ νΌ. : ορ. Ῥ5. )χϑ Ὁ 
475, Ρκ. τ65; θα ἔπεβα ρβ588 685 Ὧο ποῖ ᾿ι5:Π } ρἱ νίπρ' το δδ) (1. 
ἐο γοϊῇ υϑδοά Δρβοϊυϊεῖυ ἴμ8 βθῆβα 20 φοη αὶ --- γλθνο ἐς λε] 
ορ. 1410, 

8. Εογ ἴδε ἤρυτγαεβ, ορ. 15. 207, Ρ5. 739. 
9. [πὸ 5 οοβεῖυ γεβεῃιθῖ68 785 (100), Ρ5. τοφίϑρ, Ὁ) 100. Τρ. 

4150 8:8 (ΒΙ1444). 
1οᾶ. Οὐ, Τῇ ροοῦ ορργεβ8 διὶ8 ομιϊάγε; οὔ, Ηἰβ8 ομ]άγεη 

8.6 ογυβῃεά ἱπίο ροοῦ οπεβ: 866 ΡΠ]. π. [τ Δὴγ οδβ6, {π6 

πιδδηΐηρ᾽ 15 παῖ 5 οπ]άγεη ἃγα, ογ βιιθεσγ 45, ἴπΠ6 ροῦγεβί οὗ 

ἴα ροοζγ (ορ. 5 ΕἸΙρῆαΖ). Οοπιΐπρ' αἴτεγ 9 'ἃ νου Ὀεὲ βαϑὺ ἴο 
υηἀεγβοίδηα 105 οὗ {π6 ἱπιρονεγβῃπιεηΐ οὗ {πε σπι] ἄγε δέζοσ τπ6 

νἱἰοίκεά πηδη8 ἀδδίῃ; δυῖ ἰπ {παὶ οαβα ἢ αἷβ8ο βῃουϊά γοίοσ ἴο 

12 
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ἘΣ ΗΙ5 Ῥοπεβ ἅγὰ [}]] οἵ ῃ!5 γουῇῃ, 

Βυϊ ἴς 1} 11ε ἀοννη τυ πὶ ἴῃ {πε ἀπὲ. 

Ἰ5 ὙΠουρῇ νἰοκεάηοβα Ὀ6 συνεεῖ ἴῃ 5 πιου δ, 

ὙΠουρῊ δα δά6 [ἃ ὑπάσγ Πϊ5 ἰοηρια ; 

18 ΤΠουρἢ Πα βραᾶγὰ ἰΐ, δηὰ 4ο ποῖ ἰεΐ 1 ρῸ, 

Βιυϊ ἵκεερ 1ἴ 5111} τυ πῖη ἢῖ5 ραϊδῖθ ; 

14 (Υ 81) μ15 ἔοοά ἴῃ ἢἰβ Ῥοννεὶβ 15 ἰυγηθά; 
Τῆς ρμᾺ}1} οὗ οοῦγδβ ἰ5. ψ τ Πΐπ Πΐηι. 

16 Ἡς ϑννϑ!] ονγεῖῃ ἀοννη τίομαβ, δηά νοπιζεῖῃ τπδπ ἃρ ἀρδίη ; 
Ουιῖ οὗ πἰ5 ὈεΠΥ αοά ἀοίῃ ςαβὲ ἴπεπὶ. 

16 ΤὮς ροΐβου οὗ οοῦτβϑβ ἢε βιιοίκεῖ ἢ, ο, 
Τῆς νἱροτ' 5 ἰοηγχυς ἀοίἢ 5  Ὠΐπι, 

ἴα ομ!άγθη, δηὰ λον λαπαᾶς βου! θὲ τεϑδά (56εε ρῆ]]. ἡ.). 
Αἰτοτγηδείνοϊ Υ 10 πηᾶγ, 45 11 σαγίδιυ ἀοόβ, γεΐαγῃ ἴο {πὰ 11εἰ πια 

οὗ ἴδε νοκεά πιᾶη; ὄδνϑη ἴῃ ἢὶ5  δεῖπιθ ἢἰ5 ομΠ] ἄγε (ΠΠ|κὸ Πἰπιὶ- 
561" 15) ἀγα γεάυσδά ἴο Ὀερξϑιυ. 

ΙΣ. Τῇε νι οκεα πιᾶη ἀϊε5 ἴῃ {πα []} Ὀΐοοπι δηὰ νἱρουγ 
οὗ γουιῃ---γ᾿εἴογα πα δ ᾿ἰἱνεά δνθὴ δα] ἴῃς δοιὰ βρβϑῃ 

οἵ δυπιαη [16 (Ρ5. 5539.-- Οὗ λὲς γοιἐλ] ΑΝ. [οἱονβ Ἐπ 
ται ουβὶγ ργεῆχίηρ δὴθ οἕρ5.-- ΤᾺ ἀμ51] .6. ἰλ 6 στανε: ορ. 
1905 η. 

12-14.---ν Ἰοϊκεάηε55 15 οοπιραγεά ἴο ἃ ἀδἰπῖν πηογβεϊ (135. 14) 

ψΜΠϊοῃ ἰ5. ἱκαρὲ ἴω {πὸ πιου τῆ 85 Ἰοῃρ᾽ 85 ροβϑίδῖε (130) ἐπδὲ (1 
Θη͵ουπιεηΐ πιᾶὺ δ μά ἔγοπι {πε ἴαϑβία οἵ 1 (18), θὰΣ νι ηϊοῦ, τ βδη 
1 ρα5565 ἰπῖο ἴδ βγϑβίεπι, ρύονεβ ροϊβοποιιβ (16). 

Ι5. Α αἰθεγεηΐ δηὰ οοάγβεγ (ορ. ν.ἴ η., 4150 ες. 519) ἤρυγο 
ἀεγίνοά ἔγοπι δδϊίπρ : πε τυϊοϊκοα πιδη, πῃ ἢὶ5 παϑβία ἴο 6 σίοξδ, 

δ᾽υϊτοπουβὶν Ἰοδαάς 5 ὈεΙῪ ν τ τίσμαβ, ας αοά δάἀπιίηἰκῖεγα 

δῇ δπιεῖϊο, δηά πα μα5 ἴο ραγὶ ἢ ἴμοπὶ ἀραίη. [τ ἰ5 συγίοιι5 

ταὶ βοπια 5βῃουὰ οοηηθοὶ 16 οἱοβεῖν τ 16 45. οοπιϊηυΐηρ τΠ6 
βᾶηθ ἤριγα; ἴῃ ΠεΙρίηρ {πὸ νι ϊοκεα το ρατί στ τ πδᾶὲ πδά 

Ῥεοοπια ροΐβοποιυβ, αοα τνουἱά 6 πιτραιηρ {[Π6 ρυπηιβῃιηθηΐ, 

δηὰ τ} 15 15. οαγίδίην ποῖ ϑορῃατγ᾽β ἱπουρπῖ. 
16. Τῇε ν. πιδῪ ἴανθ Ῥβθῆ ἃ πιδρίπ8] ρδγα δὶ ἴο 14 (Ξα 

Βι.). ἢ ἰ5, οὔ οουγβα, ρῃυϑβίοϊ ορ σα! ἱποογγεσῖ ; Ῥαΐ Π6 ἀδγίίηρ 

τορι οὔ {πε βεγρεηΐ πδίυγα!γ βυρ αβίεα ἰἴβε!ῇ ἃ5 πε ἰηβῖγυ- 

τιθηΐ οὗ ἀδδίῃ. 
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11} εἴ μἷπὶ ποῖ Ἰοοῖς υροη ἴα ομδηποῖς οὔ ΓΟΠΠ1, 
Τῇ 5ἔγεᾶπιβ οὗ ποῦπαὺ δῃά συγάϊεα πιι]κ. 

18 Βεβιογηρ (παὶ ψῃΐομ πα ἰαδουγεά ἔογ, ἣε βινδί] ουνεῖδ ἴξ 
ποῖ ἄονῃ; 

Αοοογάϊηρ ἴο {ππ ρ'αἰπ5 οἵ 5 Ἄἐχοῆδηρε ἢς γεϊοϊοειἢ ποῖ ! 

19 Ἐὸν δὲ παίβ ορργεββεά (βηά) ξογβαίκεη πε ροοζ, 
Ης 5εἱΖείβ νἱοἸ ΕἾ ἃ ἢουβθ, Ὀυϊ ἀοίῖ ποῖ Ὀι114 ἴδ τρ. 

390 Βοσβδιιβα δα κῆπον π0 αυϊείπεβ5 ἴῃ ἢἰ5 611, 
Ης 111 ποῖ ἐβοᾶρβ νἱτἢ δἷβ να]υεα ροββεββίοῃβ. 

31: Νοίπίπρ' ἐβοδρϑά ἢἰβ ριεεά; 
Τμεγαογε ἢΠ18 ργοβρογ δηἀυγεῖῃ ποῖ. 

35 Τὴ (6 (}1π655 οὗὨ ἢ]5 βυβήοϊθηονυ Πα ἰ5 ἴῃ βίγαϊ 8 ; 
Τῆα Βαηά οὗ δνθῦγ οὔθ {δπαΐϊ ἰβ ἰῃ πλῖβεγυ οοπηεῖῃ ὑροῦ 

δίηι. 

17. Ζεὲ ἀέρι ποῖ οὐ, Δευον σα ἦδδ.. . .ἷ 566 ΡὮΪ. η.--- 
Ζοοῖζ τῤοὩ] τ} οἰ σι Βς ἀπά δηΐου (π8 βίρῃϊ οὔ: ορ. 3338, Ρ58. 
τοδῦ εἰἴς.---Οὐῇ 566 ρΡῃ]}. ἡ.---Ομγαϊοαῖ νεῖ] 2} ἃ ἴοττν ἱπ ψ Βῖοῃ 
τς τνᾶβ, δηά, ἴῃ ϑυγία, 511} 15, βρβθοὶδ!γ βηὐογεά : 8686 ἢ. οὔ 

15. γ18 (ἡαΐαλ, Ὁ. 129). 
1:8. ΗὸἬ οδηηοί γεϊδίη, οἵ ἴαίκα ρίεαβιιγα οογγεβροπάϊηρ' ἴο, ἢϊ5 

τίοδεβ. ὍΠε ἱποοηϑίβίθπου ἢ 16 ηδοα ποῖ 6 ργεββεά. 

10-21. Τῆε ριεθαυ πιᾶῃ δοαυΐγαβ δἃπα σοπϑβιιπι65 γα πΊΟγβο- 
1εβϑὶν (195) ἀπά ργεβθα!ν (295. 514); τβεγείογα 6 ἰβ ποῖ δ]ουνεά ἴο 
τεϊδίπ δηά δηΐου ᾿ῖ8β δοαυϊβι[ἰοπβ. 

10. 207] οΥἵ ταῖδογ, {ἢ τπ6 ν. Ῥὲ Ἰεῆξ υπαπιοπάδά, δέοσαιδθ, 85 

ἴῃ 395... ἴῃ ἃ1] τῆτες ἀϊβεϊομβ πε ἤγϑι 116 ρῖνοβ [πΠ6 σαυβε οὗ ἴΠ6 

ἴπλογϑὶ οοηβθαθθηος ἀαβοσ θεά ἴῃ {πὰ βεοοηά ἴϊπ6, πε σαυ56 

Ὀοΐηρ ἔογπιδν ἱπαϊοδίθα ἴῃ 19. Ὁ. [ἢ6 σοπβθαιδποα ἰπ 1, Ῥοβ- 
βἰδγ, βονανογ, [815 β᾽ ΠὩΠ]Π Αγ Υ ἀϊά ποῖ εχίϑὲ ἱπ ἐπα οὐ ρῖπαὶ ἰεχῖ 

(5εε ρἢ!]. ηπ.): ἱπ τ8αῖ σαβα 20» ΠΊΑΥ Παγα ρῖνα {86 γθαβοῦ ἔογ 

18: αηὰ ἢ (Απά νἱοἰεηεν 5βεἰζεά ἃ πουβα μοι ἣα Βαά ποῖ δ) 
ἃ βεοοῃᾷ ἱ{Πυϑέγαιίοη οὗ πί5 νἰοϊεπε σοηάιοί.--- Θωλα 19] επΐον 

186 ροββεβϑίοη οὔ: ορ. 30. 3:0 δηά 5εε ἰαβί ἢ. 
20. Μεοαειε) (τ οπι. ; Ὁα., [ο]Πονῖηρ (τ, γεπάεγβ ", Ηθ βδίῃ 

πο αὐϊεΐη655 ἰπ δἰ5 ἰσεάβυγε---", ἴπδη, σῖναβ ποῖ {π6 σδυβα οἵ ᾿νε 

θυὲ 5 ἃ ράγαῖϊεὶ βίαϊεπιθηῖ. 

22Ὁ. Ορ. 5ὅ. 
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3 Ἡΐ5 ΒῪεἷν πλυδβὲ ὃς ΗΠ1εά 1 

((οά) 5Ξεπάδε ἐοσγιι {π6 δαὶ οὗ ΠΙΞ δηρεεγ ὕροη Πίπι, 
Απά ταϊπδίῃ ἰδ ὥροη Εἷπὶ 85 "18 Γργοδά᾽, 

3. Ἠδ πιδὺ ἢἤδα ἔγοπι ἔπ ἴσο ᾿νεᾶροη, 
(Βυῦ) π6 Ὀονν οὗὁἉ Ῥγοηζε ν"}}] βίσικε πἴπι Ἐπγουρ ; 

35 Ἠο ἀγανεῖδ ἰξ ἔοσίῃ, δηά ἴξ σοπιεῖμ ουἱ οὗ Γἢΐ5} Ἀδοῖς ; 
Απά {δὲ ρ] οηρ᾽ ροϊηΐϊ οὐἱ οὗ Πἰ5 ρΡ4]. 

Τοτγοῦβ "γα τὐγηθά  ὑροη Πΐπι; 

35.ΑἹ] ἀατγίκηεβϑ 15 ἰαϊά υρ ἔος ἢἷβ ἰγεαβιγοβ. 

228. 86 Μ1|64} ““ποῖ ἱτΒ τπς ἔοοά ἢε Ἰονεά, Ὀὰξ ΠΗ π6 
ταῖη οἵ Ὠινίπε ἱπάρπηεηῖς" (58. 118).---᾿γ. Βυΐῖ {δε ᾿ἴπὸ 15 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἃ Ρ͵οβ8 οἵ ἃ ἔγταρτηεηΐ (566 ρῃ]. η.}, ἰδουρ Βυ., 1 
οπβ ᾿ἴἶπ πιυβὲ Ὀ6 οπϊίεά, ψνουά οπὐέ ἢ, Ποῖ ἰἴς Πῖογαὶ, 
Βεΐνθθη ἔννο ᾿ἰπε8 ἴπαξ γε ἄρυγαῖίνε.---4-ς λές δγοα!) Ἦἢ ἑριίο. δὲς 
Μετὰ; 5 5 ἴῃ ραπεγαῖ, ἀπά ννὰβ ογ ρἱπαῖγ, ρεγῆαρϑβ, ποσὰ οἱοβεῖυ, 

ΡΑγβ11εἱ το ὃ; οὐ ἴδε ἱπίεγργεϊδίίοῃ δπά ργοροβεά δπιθηἀαιίοηβ, 

566 Ρδ]. ἡ. 
24. Τί ἄοοιι οὗ ἴΠ6 νἱοϊκεά 18 οὐγίαϊη: ἰξ Βα ὄϑοᾶρε οὔδ 

ἔογστηι οὗ Ὠϊνίης Ἰυάρπιοπέ, ἴξ 8 ΟὨΪΥ ἴο [411 ἃ νἱοἰΐπὶ ἴο δηοΐπος 
(ορ. Απι. 519 910“). ϑυσῇ ἰβ ἔπε ροὶπέ οὔ {πὲ ν., ἰδ 86 τοχὶ οἵ 5 
ἴῃ ΞΏ 15 οογγεοῖ; Ὀυϊ βίποα τοδαρορΈ (933) 15 εἰβεννῆεγε ἃ ρεπεγαῖ 
ἴογαὶ (30 Ἷ, 2 Κ. ΄τοἷ 5. 1403, δηὰ, ργοῦδρῖν, Ἄνεη ΕΖίς. 305), 
δηὰ οοἸ!εοῖῖνε, ἰ 5Βου!ὰ ἱποίυάθ ον; ἴῃ τπᾶὶ οαβε δ δηῖϊὶ- 

{86 515 νου ες τεἀυοεά, υἱπϑδιϑέδοίοτιγ, ἴο ἡγυη δῃὰ ὄδρυριδο. 

Ῥοβϑβι θυ ἴπ ἐπ οτὶρίπαὶ ἰοχί, " τνᾶ5 βυποηγπίοιιβ ψνἱτἦ ὃ (ορ. ), 
ποῖ δηξπεῖῖοαὶ. [ἢ ἰἴ561 5 οαγίδί γ ἀο65 ποῖ βυρρεϑδὶ ψθᾶροηβ 
υδοα αἱ οἷοβε αὐάγίει8 ἰῃ σοηπίγαϑὲ ἴο ἀονβ ἰδὲ Ηἰΐ δἵ ἃ 

ἀϊξίδηοε (Ὀεΐ. ὨΪ. 41.).---θοτο ὁ ὄγοηισ6] Ῥ5. ι8᾽ : Βρ΄. ἔοτ ἀγγονβ 
8δοῖ ἔγοπι ἃ ροννογίμϊ ον. 

25. Τίηες δ᾿ἢ οοπείπυς 36; τ1Π6 φζέγέογέρρ᾽ ῥοέμξ οὗ {6 ὔγονν 

μ858 ρίεγοδά ἢἰβ νἱταῖβ (ἢ) (ορ. 1618), Ὀεέογα ἐς βπϑϊξίθη πίη οδη 
οχίγδαοι ἰξ (). Εοῦ ἴπ6 τεβῖ, οὐϊηρ' ἴο οογγυρίίοη οὗὨ {πε ἰοχί, 

τε ἤρυτε οὗ {πε ν. 15 ὈΪυγγαά ; δηά 1 πιυβῖ τεπιδίῃ ὑποογίδίη 

νπεῖδοῦ ἴ86 ἀτγονν νν85 ρίοζυτεά 85 ρίεγοίηρ {π6 πιδη ἐπ  υμέ, 

δΔηὰ 50 ρββϑϑίηρ τρις τγουρἢ Ὠΐπὶ (6), οὐ 45 ρἱθγοίηρ Ὠἰπι ἐπ 
2λο δαοῖξ 845 ἣε 665 (35 39). 

25ς, 268 ἀγα Ὀεβῖ ἴδε δ5 ἱπάερεηάβηξ, ποῖδοσς οομεϊηυΐην 
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Α ἤτγα ποῖ δίονη (ὈΥ πιδη) ἀενουγεῖ Πίπι; 
{{δεάειῃ οα {παῖ τυ οὗ 15 Ιε τὴ ἢ15 ἰδηΐ. 

51 ΤΏς πεᾶνϑηβ γονϑαὶ ἢΪ8 ἱπί ιν, 

Απά ἴδε δαγίἢ γίβει ἢ υρ ἀρ ἰηβὲ ἢ] η1. 
35 ΤΉ ἴπογθαβα οὗ δἰβ δουβα ροδίῃ ἱπίο δχίϊβ, 

Α5 {πίηρβ βϑινερῖ ἄνναῪ ἰπ {πε ἀδγ οἵ ντγαίῃ. 
39 ΤῊ 5 15 ἔπ ροτγίίου οἵ ἃ ψἱοϊκοα τηδη ἔγοπι αοά, 

Απά πὸ πογίίαρε ἀρροϊηϊεα υπῖο πἰπιὶ ὈγΥ ἀοά. 

πὸ ἤρ΄ οὔϑε 355. ον δορὶ πηΐηρ ἐμαὶ οὔ 255. 5,.. Οὐ {π6 οἴμεγ βαπά, 
186 αἰ ΞΕ ἢ 15 ἀαγτβίηρ Ὀαΐ ἃ πεοεββαγυ οοποϊυβίοη ἰο 33, δηὰ 39. 355. 

πεαά ποῖ ΡῈ οοηῃδίεγαά οι οὗ ρίαςε (Ώι.). Εἰ νογα ποοαβϑαγν 
ἴο ἢπά 4 οοπίϊηϊιαίίοπ οἵ 33, [ἃ ψουά 6 Ὀείζεγ ἐουπά ἴῃ 3959, 

Τῆς ἴοχῖ 15 δραῖῃ νϑῦυ ὑποογίδϊῃ: οἡ 355, 56εὲ Ρἢ]]. π. [τ ἰ5 
βίγαηρε ἔπαΐ ἴῃ 3965 [ἢς σα! απιῖῖν ἀδϑεϊπαά ον λὲς ἐγθασωνος (γ)}8.), 
υη|655 ἱπάδεά [5 5ουὰ δ δίκα ρεγβοηδν 3207 λὲς ἐρεατωνοαῖ 

οπῈς 85 ἴῃ Ῥ5. 834, 5βουά ὃς ἐχργεββεά ἤρυγαίίνεῖϊγ ὈῪ βαυΐηρ' 

παῖ ἀατγίκμθϑϑ 15 ζαζαῖ τῷ (1, λέαθη) ἔον ἴπ6πὶ: ἔοσ ἴγεαβυγεβ 
τὲ δίάἀεη {πίηρβ (231), δηά ἀδγίζηεββ βυρριεϑδίβ βεουγν γαῖμα 

1πδπ Ρεγ] ἕογ (πεβεὲ. Α ρεγβοῃδὶ ἴδγηι οὗ βοπιὲ [ίηὰ 15 σὰ - 

χυϊτεά : Με. ,Μἴν λὲς οβεῤνίέηρ' (ΥΝΥ: ορ. 5), θὰ. ,ο» λύε ()δ: 
οΡ. (). 

2ΟΌ, «ς. Α ἔτγεβϑῃ ἤρ. : Ἰἱρμιηϊπρ (566 ρἢ]1]. ἢ. δηά ςρ. 116 
τοδὲ ῃ.) 5Εγικ65 ἰπι ἀεδά, ἀηὰ ἀεβίγουβ ψπδΐ π45 βυγνίνεά (18:9, 
ΡΒ]. π.} ργενίουβ ἀϊβαβίεγβιυ Ὑπαί {πὲ ““ἢγε᾽" ἰ5. ἔδνεσ 18 ἰπ)- 
ΡῬτορδϑϊβ. 

27. ““Ἡξανεπ ἀπά δαγίμ σοπιδίπα ο (65 γ ἴο Ηἷβ ρυΐε (νἷΖ. 
ὉΥ {πε )υάρπιεηῖβ ψ πὶ οἢ (Πα Ὺ σοπδρίγα ἴο βεπά αραϊηβί ἢ1πι).--- 
Ὧτ. Α τεΐδγεποε ἴο τ6|88. χ. βδ8. (Βυ.} 15 ἔτ ἔγοτι οεγίδίῃ. 

28. Αὕὔτεΐϊυγη ἴο ἔπε Ἰυάρτηεηῖβ δἴοσ 57 15 ποῖ νϑτυ βδιἰβϑέδοίογυ ; 

δηὰ 5 δηά 38 πιᾶὺ πάνθ Ὀθοοπια δοοϊἀθηιδν ἰγαηβροβθά---Δη 

δοοίάεπε ψ ῃϊο ννουᾶά ἢανε Ὀδεη ἐδο ]ταῖοα Ὀγ {Π6 5 πη Ὀ6- 
εἰπηΐηρ (6) οὗ ἔπε ἔγβε {|πὲ5 οὔ ἐπε ἔνο ἀϊβείοβ.---- Οὐσέλ ἑπέο 
ἐπ 16] οἰ] τῖγ 18. 2411, Ηοβ. τοῦ; δὲ 38} (ροϊηϊεά μιν) ΠΊΔΥ 4150 
πτεϑη γοζίσίλ τοῖν (1Π|κὸ ἃ βίγθαπι) : οὐ 1Πϊ5 δηὰ ἴῃς αυεβεηδδία 
ἰοχί οὔ ἢ 5εα ρῆϊ]]. ἢ. 

29. Τρ. 1851 (ἔογ τε ἔογηχ οὗ οοποϊιιϑίοῃ), 2712 (ἔοσ {π6 οοη- 
εη(5 οἵ (π6 ν. : αἷβο 41. 
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ΣΧΧΙ. τ Τῆεδη ]οὉ δηβυνεγοά δηά ςαἱά, 
5 Ἡδφδᾶγ ἀρ ΠΕ τὶν ρθε ; 

Απά ἴεὲ [π|5 θα γουγ σοηβοϊδείοη. 

δ δυβεν πο, δηὰ 7 Ψ1]] 5ροαῖς, 

Απηά αἴϊογ πα 1 πᾶνε βροΐζκεη, πιοοῖς οἢ. 

ΧΧΙῚ. 1005 γορῖν ἴο ϑορπαγβ βεεοπά βρεϑςῖ.--ν." ὁ 
ἰηιγοάποίοτυ ; 1:18 ῃ ἔλοϊβ ἀγα ποῖ δ5 ϑορῆαζ γεργεβθπίβ ; οὐ ἴδε 

οοπίγαγυ, ἴπε ννοκεά δοΐυδ]ν [ἵνα ἐνεη ἰο οἷά ἀρ, επ)ογίηρ 41] 

τλδηποῦ οὗ ργοβρεγγ. ΝΥ Εογ (45) ΠΟῪ ἀγα ὄνδῆ Ἥρϑηὶῃ 

ἀεῆδηϊ οὗ αοά. Νὸο ἀουδὲ ἰἰ “ογεοέένισς Ὠάρρθηβ δαὶ οϑί απ 

Ῥεἴ4118 {88 νἱοϊεά ; ᾳΣ πον οἴϊεη (115) Ῥεγῆαρβ, ἴοο, ἀοὰ 
Ρυπίβἢ68 ἴπε οὨ]άγθη οὗ πὸ τυϊοϊκεὰ ἴον ἴῆβ δίπεγβ αγὸ ἀδδά; 

Ῥυῖ τμαΐ ἄοεβ ποῖ αἴδοϊ πε τυ ϊοῖζοα {πεπιβεῖνοβ (193-52). Εογ, 
οποα [16 18 ὀνθσ, οηδ ΨῆΟ 45 επ᾽ογεά ργοβρεσγίγ τρ ἴο ἴδε δπὰ 

5 πο οῦβα οἵ (ῃδη οης ψῆο [85 ᾿ἱνεά πιϊίβεγδθϊυ ; αἰ δγεηοα οὗἁ 
Ἰογίυπα Ὀεϊοηρβ ἴο [ἰδ οπΐγ ; {86 ἀεδά 5δδγε 41] ἃ σουηπιοη ἔδίε 
(533-35). Νοῖ οηΐγ αγὲ ἴδε ἔθη 8 ψγοηρ 85 ἴο ἔδοῖβ, θαΐ ᾿πσγοηρ' 
4150 ἴπ {πεῖγ ἰηΐδεγεποα ἐπαὶ Ὀδοδιβα 7ο᾽5 μοιιβα 85 Ὀδθη 

ἀεβίγογεά, 100 15 νἱοκεαά (26), ΙΕ ἰβ ἰπ ἔποβα ἐπαῖ Ἔβοᾶρα 
οδἰαπην {πὶ νυ ἱοκεάηεββ5 πιρς πιοῖα βαξεῖν Ὀ6 βιιβρεοῖεά ; Ρυΐϊ 

τλδη δία δἰγαϊά ἴο δοοιιϑβεὲ ρονεγῆι βίηπεογβ, πονανοσ ραίθπὶ 

{πεῖς δἰηβ; [ΠΕῪ τγαΐπεγ οὔηρε Ὀείογε ἔδθπὶ ἴῃ ἐδοὶς [1{πἰϊπ|ς, 
δηᾶ ποηοιτγ ἴπαπὶ ἰπ ἀδδιῃ (5938), 

Τῇ δπιρμδαϑὶβ ἰπ [Π15 βρεαοῦ 1165 ποῖ οἡ 70 ᾽5 βυβεγίηρ᾽ ἴῃ 

βρίῖϊε οὗ ἢ15 τἱρμῃίθουβηθϑβ, δῖ οὐ ἴΠ6 ἀρρα!ίηρ (65) ἕδος {παῖ 

τθη Ῥγοβροῦ ἴῃ βρίίε οὔ Ῥείπρ' νυ Ἱοϊκοά---ὴ ἀρρ41]Π}πρ΄ ἕδος βδίηος 

1 566π15 ἴο τεῆδοϊ οἡ ἀοά (9) ; ορ. [6ζ. 1218, ΡΒ. 7325, 
2. Τα βρθϑοῦββ οὗ {πε ἔτίαπάβ σανε οῦ πο οοπιΐογι (8 τα: 

ΟΡ. 1511); Ὀυῖ {πεῖς δἰζεπέίοη, ἢ ἴΠῸΥ νν1}} ρῖνα 1ἴ, 85. ἢς ρτο- 
ῬΡουπάς (]5. ἀατγὶς τ ἀἀ]6 οὗἨὁ Οοα᾽β οοπάιοϊς, 6 ΨΠ] δοοερὶ ἃ5 
5 οἢ.--- Κοιν σομδοα ἴθ᾽] οἵ. “ἴῃ σοηβοϊδίϊοπβ οἵ αοά,᾽ 1.5} η. 

3. Αἴϊεγ πα δᾶ5 βροΐζκδθη, {πῈῪ πιᾶν, 1 ἔθου σδῃ οἵ ν1]1, οου- 

εἴπας ἴο πιοοῖς.---οοῖ ὁἈ] ἴθ ἢ (ποῖ (1) {π6 νΌ. ἰ5. βἰπρ. ἃ 
δαάγεββεα ἴο ϑορδδγ δἷοῃς: Ἴορ. 165 δῖ (η.); Βι. {πῖπκ5 {88 
βἰηρ.. οὔ βίπαὶ, απ {με οογγεοῖ γερῖν ἴο 2οὗ ψῆεγθ ϑορῆᾶγ δίοπθ 

ΒΡεδΪκ8 ἔογ (π6 ἔγίεπάς; Ὀυὲ ἰξ 15 αἰδίοις ἴο 5866 ον 2ο οουἹά 

αν Ὀδαη ἰῃ {πῸ ἢγϑι ρἱ. 
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4Α5 ἔογ π|6, 8 ΠΥ σοπιρίαίηΐ οὗὨ πιδῇ ὃ 
Απά νῆν 5ῃουϊ!ά 1 ποῖ ὃς ἱπιραίίεπι 9 

δ᾽ Μειῖκ πιο, δηὰ Ὀ6 δϑϊοηϊβῃθά, 

᾿Απὰ ἴἀ΄' (γουτ) παπά ἀροη (γουτ) ποιῇ ; 
6 Ἐνεη ψ ἤδη 1 απ πΊρογ 1 8πὶ ἀἰππιαγεά, 

Αμπά Βογτοῦ δικοί ἢ ἢοϊὰ ου τὴν ἢ 658. 

Ἰ νγῃογείογε ἀο ἴῃς νἱοϊκεά Ἰἶνς, 

Βεοοπια οἷά, γεα, τννᾶχ τι συ ἴῃ ροννογ ὃ 

8ΎΠΒεΙγ βεθὰ ἰ5 6ϑ δ} 15Π64 τυῖτἢ ἴδηι, 

Απά {δεῖν οἴδρτείηρ Ὀείογε {μεὶγ ἐγα8. 
8 Τπεῖγ πουβεβ ᾶγὰ β8ΐε ἔγοῃι ἔεαγ, 

Νοείϊδεν ἰ5 [6 γοά οἵ ἀοἀ ὑροη ἴδεπι. 

10 Τοῖς 111 σεπάεγειῃ, δηὰ 5βονεῖβ πὸ Ἰοδίίηρ᾽; 
ΤΒεῖγς οοὺνν οσαἰνοῖδ, δηά οσδβδίθιἢ ἠοῖ Βεῖ οδξ. 

4. Νοῖ οὗἉ πιδη, δηὰ ἱδεγείΐογε ποί οἴ γου, Ὀυΐ οἵ ἀοά 1 οοπι- 

Ρΐδῖη, νῆοβε ννὰγ5 ἢ πτεη ρῖνε πιὸ σοοά γεϑβοη ἴο ὃ ἱπχηραῖίεηϊ. 

-Ορνεῤίαίρἶ) γ11 (ΡΕ11. πα.) 15 ΟἿ τοὶ 233.--- ἡηραϊοηῖ) 611 η. 
δῇ, τὰς πἰεπά5 τ} Ιεπὰ 700 τπεῖγ δἰϊεπίίοη 85 με δχ- 

Ῥουπάπ 58 (πεηγε, νίΖ., {π6 δῃηοημδ65 οὗ σοάΐἷβ πιογαὶ ρονεγη- 
ταθηῖ δηά Ηἰ5 ργείΐεγεπιαὶ ἰγεαϊπιθηϊ οὗ (πε τϊοῖκεά, {πὸ Ψν1} 
Ὅς ϑἰοιπάεά, 45 ἴοῦ δἰπιβοῖε (6) ἰ5. αἰγεδάυ, ἰο δηά (155) τπδὶ 
Οοά 5ιβετβ (πὲ πἱοϊκοά ἴο ργοβρεζ.--- γᾷ πε} 11. ἐμὲ 0 τη, 
ὅ.6. αἰίεπεϊνεῖγ : τ ἴνο ἱπιρεγαῖῖνεβ ἔογπὶ 84 νἱγίυδ!ν ἤγρο- 
τπεῖῖοαὶ Ξβεπΐεποε.--- Ζα» λαηα ρον τποιλ] ἴῃ ἀννο-ϑ γιοῖς 5:]Ιθπσα: 
40", Μίο. γ)5. 

ἡ. Οἱ. 2οὅ δηά, ψἰτὰ δ. 1: λοῖθ (ϑορματγ); αἷβο 1858: 19 (ΒΔ), 
15 5.8. 5... (ΕἸ1Ρἢ42). 

8. Τῆς νἱοϊκεά οοπίίηϊα ἰο πᾶνα πεῖν ομ!]! ἄγθη 848 {ΠῈῪ βρύον 

οἰὰ (7), ἐπεὶγ οὨ ἄγε 5 ομ!] ἄγε αἴϑο, ἀρουΐ τπαπὶ, ἀπά ἴο Ἔπ)ον 
16 Ξβίρῃι οἔπεπι; ΠΥ ἀγα βραγϑά [ἢς ογιεὶ θεγεανειηθηῖβ τυ οἢ 

δαά Ῥεδη πε! ρ] τε ἕογ ]οῦΡ. Αἱ ργεβεηΐ ἴδε γεέδεγεποε ἴο ἴπῸ 

ΟΠ] άγαη ἰ5 Ὀγοίκεη οἱ Ὁγ δ΄ ἀπά τεβιιπιεά ἰῃ 11: Βι. Ὁ. ρίδος 
8 αἴϊεν 19,.-- [ἢ Ὀεβῖ δηά 5ἰπιρίεβι ἰγαηβροβίτίοη : Με. γτεαγγδηρεὰ 
νν.1- ἢ ἴμ6 ογάου 1. 8. 11.10.9. 

9. 8.5 ,ονι )εα»] Ῥτοβρεζοιιβ (533), ἢ πὸ ἔδαγ οὗ υὑη- 
ψυοϊσοπια οδδηρο.---Ὦ, Αποῖποῦ οοπίγαβί ἴο 10 }᾽5 1οῖ : 566 οὗ. 

10. Νὸ δοοίάεπι πίπάεγβ [Π6 ἱπογεᾶβα οὗ {πεῖγ πεγά.---- Ζ οἱ» 
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Ἱ ΤΉΟΥ 56ηά ἔογί {πε ῖγ γουηρ οπ65 {πὸ ἃ βοοῖς, 
Αηὰ τδεῖγ οἰ] ἄγοη ἄδποα. 

ἸΣ ΤΉΟΥ 5ίηρ ἴο {πὸ {ἰπιῦγεϊ δηᾶ ἤδγρ, 
Απά τε)οῖοε δ {δε βουπά οὗἉ {πε ρίρϑ. 

15 ΤΟΥ Γοπα {πεῖς ἄδγϑ πη ργοβρεγιίγ, 
Απά ἴῃ ἃ πιοπιθηΐῖ ΡῸ ἄονῃ ἴο 58εοΐ. 

5ο ὦ: 39 λές, ἀπά 50 ἴῃ ὃ ἰπ γοΐδγδηοβ ο τ ἱπαϊνϊυαὶ τυϊοίκεα 

πιϑῃ : ὁρ. 198. - φΦὐοιοοέλ πο ἰοαίλέμρ) οὐ οαιδοίλ πο (186 οον) 
ἕο Ἰραΐλε (566 ΡΏϊ]. η.). 

11. Τδεὶγ ομη] άγεη ἀγα 88 ἔγεθ ἔγοπι οᾶγα 88 55184]} ᾿οδίε6 ἰεῖ 
Ἰοοβε ου ἴδε ραϑβίυγεβ.--- 7.4» τεπα γογίλ ἐλιοίν γοιέρερ' ογ:65] 80 48 
(Ποῦν; Ὀεξίογ, θεοδᾶιιβα ἃ οἴοβαγ ραγβὶ]εὶ ἴο πε ἰηΐγαπβ. νΌ. ἰῃ ̓ ᾽ 

ἐλοὲν γον οηδς αγῈὸ τομέ γογέλ, οὐ ἰδέ ἰοοσδ (προ, Σ προβάλ- 
λονται, Ἔ ἐργοδέμνέμ»). Ἐσοτ τῃϊ5 ἰάεα Ἔχργεββεὰ ὃγ (ἢς νΌ. ορ. 
15. 4259. )έξο α Ποολ)] 845 1ἰπ|16 πεγθ 85 ἰπ Ῥβ. 1145 δ 15. τῃῸ 
Ροΐηϊ οὗ οοπιραγίβοη πὸ μρρεδθ» οὗἨ 186 Ποοῖς (Ώυ. Βιι.. ῬεδΙκ6); 
186 ροϊπξ, 85 ἰῃ ὃ, [5 ἴς οαγεῖἝββ, Ἰζογοιιβ ἐγεδάοπι οὔ ἔδε ομη]άγεη. 

-2ιαηοα)] ορ. Ῥβ. 1145 6--ἴπεγα οὗ δηϊπια]5 βἰκιρρίηρ δρουΐ ἴῃ 

ἴογγοῦ δὲ {πε βίογηι (ορ. Ρ5. 295), βεγα οὗ πε ἄδπος οὗ Ἶου (ςρ. 
Ες. 432. Τῇε πε ἰβ 5βῃογί, ἀπ δα5 ροβϑβίὈΪν 1οβὲ [86 οἷδιιβα ἐξ 
γαρις (ορ. Ῥ5. 1145}, ραγδ]εἱ ἴο ξέζε α Ποοῖ ; ἰξ ποῖ, {π6 οοπιχρατῖ- 

80 ἰ5 ἱπηρ]! οἷς. 
12-13. Τῆε τἱοίκεα [ἵνα ἃ πιοῦν [ππ09 (13), δηά αἀΐε δὴ δϑϑὺ 

ἀεδίῃ (15. ὙΠ ἱπϑίγιυπιεηίβ πιεπιοηεά ἱπ 12 ἄγε (1) τῃς ἐῤπδγοὶ, ὦ 
.6. ἰῃ 6 ἰδ θουτγῖπε---δὴ ἰηβέγιπιχοπῖ οὗἉ ρεγουβϑίοη ; (2) ἴπ 6 ἀκ 

οὐ ἦνγε (ϑβεῈὲ Ὦγ. Αγριος, Ὁ. δλδ[.)---ἰῃ δὴν σᾶβε ἃ ιγιηρεά 

ἰηβίγιπιοηῖ; δηά (3) δε έῤε (Ὀαρ-Ὀ]ρ6) οὐ Μμέο (6), οὐ αν: 
2ἐῤε (Ἐ)--τῖθι ΔῊ σαβα ἴπ6 ἴαγπι (33}", 30, ἀπ. 41, Ρ5. 150") 
ΡΓΟΌΔΟΪ ἀεποῖεβ. ἃ νἱπά ἱπβίγσυπιεπὶ ταῖπον τπδη δποῖπεγ 

βιγίηρεά ἱπβίγαπιεης ((α ἱπ απ. 43}): 8566, ξιγίπεγ, 5,3. συ. 
Μυβιο. (ι) ἀπά (2) ἄγε πιθπἰοπεὰ ἱορείμεῦ 85 υϑεά ἔογ ἰογουβ 
πιυκῖς ἰῃ αη. 3157, 15. 248, ἀηὰ (ἰορεῖμον ἢ οἵδε ᾿ηβιγιπιθη 8) 

15. 512. 
13. Ξηα] Ὦ ἴἴτ. τοραν ομέ; Ὀὰξ 866 ρἢ]]. π.--- 7; ὦ ᾽πορεθη] 

διὰ {πογοΐογε ρα π] 655], ποῖ, 1ἰἶκε [0 Ὁ, Πρ υϊ ΡῚΥ δηὰ ραν; 
οΥ ἐπὶ ἐραησιεζν, Βε6 Ρἢ1]. ἡ. ] 

:4ἴ, ΑΙΙ τ1Π6586 ἰοΐκοπβ οἵ Οοά᾽β ἕδνοιιγ ἃγθ βϑδοννῃ ἴο 86 
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Ψ Ὑεὶ ὑπεν βαιά υπίο αοά, ““ Περατγί ἔγοπι υ.8, 
Εογ ννε ἄεϑῖγε ποῖ δε Κπον]εάρε οὗ ἐγ νναυ8. 

16 Ὑγμαῖ 15 τῆς ΔΙπιρν, πὲ να ββουϊά βεγνα δίηιῦ 

Αηά νἱῆδί ῥγοῆϊ 5ῃουϊά ννεὲ πᾶνε, ἰξ ννε ὑγαὺ υπίο πίη ᾽" 
16}.0, Γ[5 1 ηοἱ {πεῖγ ργοβρεγίγ ἴῃ {μεῖγ πδηά 9 

(Τα οουηδεῖ οὗ ἔπε νίοκεά 15 ἔασ ἔγοπι πι6.} 

νυ ϊοκεά ({-18). ἴῃ βρίτε οὗ ἐπε ἕδοϊ ἐπὶ {πον μαά ἐγεαίεά σοά νἱτῃ 
ἀἰϊπάδίη, δηά ᾿νεά γερ'αγάϊε55 οὗ Ηΐπι. 

ΙΣ5. 1 πε ργοβρεγ, ἱδουρῃ ἔμεν ἀϊδγεραγά ἀοά, {πὰ 

πδῖυγα ν δηά σμθογί Πγ οοποϊυάςε {παΐ ποιπίηρ ἰ5 ἴο θῈ μαϊηδά 

ῬῪ τεραγάϊηρ Ηἰπι; ἐδ8 βαπιῈ σοῃοϊυδίοῃ 5 υἱέεγεά ἴῃ ἀεβραὶγ 

αἴ {πΠ6 5'ρῇῆϊξ οἵ {πε ργοβρεζουβ Μ]οκοά ἘῪ ἱπιραίϊεηξ ““βεγνδηῖβ᾽" 

οἵ ἀοά ἴῃ Μαὶ. 415 27. 
Ιό. Ου {δε ἰεχὶ οὗ δ ἐο] οννεά ἴῃ ἴπ6 ἰσγαπϑίδιίίοη, 566 Ῥοῖον : 

ἾῺ τεαάς: 1.0, ἐμεῖγ ργοβρεγίεν 5 ποῖ ἱπ {πεῖς μβαπά. 1Ππὸὲ 
Γδουγβ ἰῃ 2280, ἀπα ροβϑί δ! " δηὰ 2288 αγὰ πιδγεῖν ναγίδηϊβ, ἃ5 

Ἀυ. κυρρεβίβ, νῆο σοηβίἀεδγβ {δε ν. ἴῃ ρίαοες εγὲ δηά ουἱ οὗ 

Ρἴδοα ἱμεσθ.0 Οἱ {δε οἴπεγ μαηά, Βυ. βυβϑρεοίβ ἢ οὗ βανίηρ δῖα 

εχίγυάεά ἃ πιοῦα Ἔχϑοῖ ρϑγβ]]εῖ ἰο ". Ὅῆε [ἴἰης 15 τ πη} 41} 

τλογα ἴῃ ρἷασα ἰῃ 2218 (Ξ66 ΡΒ]]. π.}, 16 τς ἴοχὲ ἵπεγα ἰ5 οογγεοῖ, 

“ὙὝΠε ν. 8845 Ῥεεὴ νεγὺ αἰ εγεηεγ υπάἀετπίοοά : (1) ἱδκίηρ ἴῃς ψογάβ 
[1η 31] 45 10 ̓5 οννη : ἐμεῖγ ργοβρεγίγν 5 ποῖ ἰπ ἰδεῖς οὐνῃ Ὡδπάβ ἰο γεϊδίῃ 
(Όυι 18 δεουγεά ἴο δεπι ὃν Οοά): 5ο Ὀΐ. Ὠεῖ. ; (2) ἐεχργεββίηρ ἴῃς δῶπιε 
5επβε ὉΥ ἃ οἤδηχςε οἵ ἰεχὶ : (α) ὅτ Με. Βε. (οπιϊειϊης κ᾽), Βεμοῖά, ἐεὶσ ργοδ - 
Ρεγῖεν ἰ5 ἴα {πεῖν παπᾶ (ἐ.6. βεουγε) ; (δ) Β6. (αἴς.} ἐδῃ ἴον ἐν 75, θα. ἐδ 1π, 
(Βεδοϊά,) 15 ποὶ ἐπεῖγ ργοβρεγίγ ἴῃ πεῖς μαηάβ (ἑ. 5. βεουτγε) ὃ--- α. σοπίίηυ- 
ἰης, (15 ποῖ) δε σουπ58εῖ οὗ ἴῃς τυϊοκεά δε ἔγοαι Ηΐπι (050) Ὁ νὶΖ. ἔτοαι αοά 
(νῆο ἀοε5β ποῖ σοποεγη Ηϊπιβεῖ ἢ {πεῖν ργοεςίβ : (τ ἔργα δὲ ἀσεβῶν οὐκ 
ἐφορᾷ) ; (3) πιακΚίπρ {πε τνογάβ δὴ οδηξεξέονι, αυοϊεὰ ΌΥῪ ]οὉ : {Βεῖτ ργοβρογιν 
15 ποῖ ἰπ ἐπεῖγ οννῃ Βαπάβ ἴο γείδίη (Ὀυϊ πιδὺ Ὀε ἰοδὲ ὉῪ (ἢεπὶ αἱ ΔὩΥ πιοπιεηῖ); 
50 ἔπι. (ργεβχίωρ, γέ :α}), 5.8}. Καπιρῃ. Ηἰ, Βυ, (1) οεδποοὶ θεὲ βαίά ἰο 
ξῖνε ἃ πδίυγα! βεῆβε ἰο ἴδε Ηεῦ. τπνογάβ οὗ 5: ἱΓ (μαΐ βεηβε 15 ἱπουρῆὶ ἴο θ6 
τεᾳυϊγεά, ἱξ 15 θεϊεν ἴο οἴδηρε (ἢ ἰεχὲ (2 α οἵ δ) ; δπά ἐπβουρῇ ἰδε οαιϊπδίοι 
5εςπι8 νἱοϊεηῖ, ἰὶ 'ἰ5, οὗ σουγϑε, ροβϑίδῖς ἐμαί ἃ βογῖρε, δυάίης ἰὶ δαί ἰμαὶ ἐπε 
Ῥτοβρεγν οἵ [με νυ οἰκεά νν88 ἰπ {πεῖν οὐνὰ μβαπάβ, ἰηϑεγίεά κ᾽, γεχαγαΐεββ οὗ 
18ε ςοηίεχί, ἰο τηδίκα ἴπε βίδίεπιεηῖ πιογε ογϊῃοάοχ. (3) βῖνεβϑ δῇ Ὄχοεϊϊεας 
8εηβ86, θυϊ ποτὰ 15 ποι πίη ἰῃ {πε ἰοχὶ ἴο ἱπαϊςαίς παῖ ἐπῸ νοτϑ ἅγὰ τοί 
7οδ᾽5 οννῃ : βοννενεγ, (πες 58ηιε οδ᾽εοϊίοη πχδς ὃς ταϊβεά οὐ Β (ςρ. 248), 
Ὑδεγε ἔπε ννογάϑ [1π 3}] τε οεγίαίηἷϊγ τοὶ 1008. ὃ Ὁ} Ὅς ἃ ρτγοιϊεβιίβιίοη,-- 
ὙΠεῖπες ἴω }00᾽5 πιουτἢ οἵ ἰῃ ἴπδὲ οὗ ἴδε οδ]εοίοτ,---ἰδαὶ ἔπε βρεακεῦ ἄοεβ 
τοὶ δβυβῖεν Βίπιβεῖ ἰο Ρὲ ἰοά ἱπίο δίῃ Όγ {δε ζῆι οὗ δε ργοθρεγίεν οὗ ἴδε υπ- 
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1 ον οἴἶϊεη ἰ5 ἴ᾽ ἐμαὶ {π6 1Δπὴρ οὗ τπε νι ϊοκεά ἰΞ ρυξ οὐ 

Τπδῖ {πεῖν σα] πη σοπιοίῃ ἀροη τπ δηλ} 

ΤΠαῖ οογάβ Γβεῖζε {πεπ} ἴῃ ἢ5 δηρογΡ 

18 Τῇδι ΤΠ6Ὺ ἃγὰ 85 βία ᾽ϊε θεέογε {π6 ννϊηά, 
Απά 85 ομβδῆ ἰπαΐ ἴῃ νυ ἢ γ] νὶ πα σαγγίθι ἢ ἀννδν ἢ 

19 (Υγ8ε 54γ), “"ἀοά ᾿αγεῖμ αρ 5 ἱπίψυϊεγ ἔογ δὶς σ] άγθη.» 
[μεἰ Εἰπιὶ τασοπίρθηβε ἰΐ απίο Πἰπι561, ἐπαὶ ἢ6 πᾶν πον ἷε} 

Βοαάϊγ : ἴἴ νου]ά δε πιογα ἔογοϊδ]ε ἀπά ροϊηϊεά ἴῃ 10δ᾽5 πιου τ (ννο δείϊενες 
πῃ {πεῖγ Ργοθρογν : δῦονε, 1 δηὰ 2) ἴδῃ ἴω ἐπε οδ]εοίογ᾽ 8 που (ννΒῸ 
τε 1265 ἴπδὶ 1ἴ ἰβ ργεσατγίουβ : δῦονε, 4)." --Ὦν. 

σγί. ϑοπιοίί π165, πο ἀοιιδί, σαἰαπιὶν Ὀεία!15 τπ 6 νὶοκεά, δηά 

ΠΕΥ ραγίβη, ΌῪ δῇ ἀπε πιεῖν δία : γεῖ ποῖ δ5 [8 ἔγίδη 5 πιαίη- 
ἰαἴη τορ αγῖγ, Ὀὰξ ΟὨΪΥ Ἔχοερεϊοπαιγ. ὙΝΊΕΝ 175. Ὁ ορ. 1855. 12 
(ΒιΙ4484), ννῖτ 5. 181012. ΠῚ 18 Ῥε, τό, δηὰ νὴ 180 ηϑ 
(Φ ϑορματ). ---- ογας τοίδο ἐλ6»:) ἾἮ οογαάδ, οὐ 1655 ὈγοΌΔΡΙ͂ν 
2αίης (ρτορεσῖγ δέέγέλεβαϊ᾽"5) οὐ ῥογέοης, 416 ἀἐεέγέδιεξες : 566 

ΡΏΪ]. ἡ. 

10. [ἴπ " ]οὉ 15 εἰΐβεγ οἰζἱπρ' ἔγοπι ἔῃ ἔγίεπάβ (ορ. οἡ 15), 
ἴῃ ογάοσ ἴο τεὐεοὶ ἴἰ ἰπ νβαῖ ἔο]Πονν5, ἃ ρῖεα ἐπαὶ 6 νυϊοϊκεα τα 
Ρυηίπμεά ἰῃ πε βυβεγίηρβ οὗ ἐμπεῖγ ομιάγθη; ογ, ἱξ τνα τεδά (5εῈ 
ΡὮΪ]. η.), 26 ποέ ((οα) ἰαν «ῤ, εἴς., Βα '5. αἰγεδάυ ἱπ " γεὐεσξίηρ᾽ 
Βυοἢ ἃ ρἷεα. ἴῃ δῃγ οδϑβϑ, ἴῃ 195. 30, 51 ἢ6 »Ὅδβ οἡ ἴο ὑγρὰ {παῖ 
Ρυπίϑῃπιεηί ἰηΗϊοιϊεα οἡ ἃ νοϊκεά πιαη᾿ 5 Ομ] ἄγεη ἤθη {Π6 πηδπ 

5 ἀεδά ἰ5 πο υ5εἰβοκίίοη οὗ ἀοὐ᾽ 5 ρονεγηπιεηῖ; ἔογ, βίης οὔσβ 

ἀεδὰ τε πιδῇ ἰβ θεγοῃά βιῇβετγίηρ ἴῃ 5. ον ροβοῃ, δπά αἷξο 

δεγοπά ἱκπονηρ {παῖ 5 Ομ] ἄγθη βυβαγ, ἢ6, [ἢ6 σΡΌΪΥ, ἐπε γοῖυ 

δβοδρθϑ, ἴδεν, ἴπε ἱπποσεηΐ, βιιβέεν : ἴΠ6 ρίεα, [πεγείογε, δἔϊοσ 41] 

ἴῃ 0 ΨΑΥ 8585]5ῖ5 ἴπΠ6 σϑβα οὗ {π6 ἔγίεπάβ, Ὀυΐϊ γαῖμογ βυρροτίβ 

]οδ᾽5 ροβίξἴοη, ἔογ ἰξ γβα!ν βἰδῖεβ ἃ ραγιίοιϊαγ {ΠΠπϑιγαϊίοη οὗ 

ννῆαΐ [0 5. 411 αἱοηρ πιαϊπίαϊ ηἰηρ' ἕο 6 {Π8 ρεπετγαῖ για ἴω 116, 

νὶΖ. ἰπΠαὶ τε ᾿Ἰπηποσεηΐ βυβενγ, (Π6 σ ΠΥ ροβρεσ. Ὅς ἔπθπάς, 

ἴς 5 ἔγαθ, αν πονῇεγε δχργεβϑίυ ὑγρεὰ παὶ ἴῃ6 οὨ]άγδη 

βυβεν ἐποζσαά 97 ἴ6 ρ Υ ἐδίΠετβ ; ἴῃ 5. (ΕἸῚΡἢ 42) 2δοῖ (ϑορῃατγ) 

1πῸ Ξυβεγίηρ οὗἁὨ ἔπεῖγ ομΠ] άγεη ἰβ γαῖμογ δὴ δά! ἰοηαὶ εἰεπιεηῖ 
ἴῃ ἴΠς ρυηίϑῃπιχεηΐ οὗὁὨ πε ψίοκεά. Βυΐῖ [0 885 ᾿υ5ῖ ργενϊουϑῖν 

ομδ]οηροα (6 πιαὶπ {Π65}5 οὗ {πὸ ἔτίεηάβ, δαὶ (πε τυϊοκεά δγὰ 
{Πα πιβεῖνοβ γορμίαγίν ονετγίαϊκθη ὉΥ οϑδίαπην : ναὶ ἰῃ εβεοί 
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39 1.6ὲ 5 οὐγῇ ἜὙ65 566 δἰ5 Γοδ᾽ πη}, 
Αηάὰ [εἰ Πἰπιὶ ἀτγίηϊκ οὗ [8 τνγαῖῃ οὗ τε ΑἸπιρ ιν 1 

31: Ὸγ νῆδὶ ἱπϊογοϑὲ δίῃ πα ἴῃ δ᾽5 ἤοιι56 δῇϊοσ ἢϊπὶ, 

γνἤεη πὸ πυπιθον οὗἉ Πϊ5 πποηίῃ 15 Ππϑμεά ὃ 
5. ἍΝ] δὴν ἰεδοῦ Οοά Κηον]εάρε, 

ϑεείης ἀφ Ἰυάκείῃ πόδε μα γε οὐ δίψῃ 

Βα ἄοεβ δεζα, ἱΓ ἴῃ 135 ἢθ 18 οἰηρ τβεῖγ ρἷθα, ἰ5 ἴο ἀύριια {παῖ 
1ξ, 45 ἃ ἔδεϊ, (ῆ8 νἱοίκεα {πεπιβεῖνεβ ρΡΈΠΟΓΑΙΥ (ορ. 175) ἐβοᾶρα 
Ρυπὶϑβηχεηΐ, ἰξ ἰ5 ἰγγείαναηξ νπεῖπεγ 85 ἃ πιαίίον οὗ ἔδοϊ 

δἴϊεγ πεῖς ἀεαῖῃ ὑπεὶγ ομ] άτεπ βυῖος οὐ ἀο ποῖ. ΔῈ τη 5 

ογἰ εἰοίβαι οὗ τπε ργίποῖρία ἰδὲ οἡ δοοουηΐ οὗ ἔπε 5ο]ά αγεν οἵ 

{πε οἷα58 οὔ ἔβην ἱπποσθηΐ τηρπιῦετα οὗ ἰἔ αγὰ ἰερὶ παῖς 

οδ͵εοϊβ οὗ ρυπίβῃπιεηξ ἄχεα ἴο ρου] πιεπιθοῦβ (νϊοῖ ἰεδὰ ἴο 
ΒΌΟΣ Δρρ]οδιίοηβ οὗ [ἢ ὈϊΪοοά ἔευα 85 ἀγὰ 15 γαϊθαά ἴῃ 2 5. 21 

δπὰ βυοῦ βαποίίοηβ οὗ αν δ5 ὑπαὶ ἴῃ Εχ. δοῦ), ορ. Εζίς. 1835., 

76γ. 413. 7λσί λ6 πιαν ἔποτο ἐξῇ Ἔχροτγίδηοα, ἔδεὶ ἰξ : ορ. 15. οἷ, 
Ηο. 97, ΕΖίκ. 2514. 

20. Ἦ υπηδυ 0] ογαέ: “’ ἀεϑεγιοιίοη " (ΕΝ) 15 πιεγεῖγ ἃ 

οοηεοίαγα! ἀπά ᾿νγοηρ ἱγαπϑδιίίοη οἵ 39.--  ηνίη1)] ἃ ρίᾳυδης 
ἤρυτε ἔογ ἔδεϊ τε εβεοῖβ οὖ: 566, 6.,»., [5. 5117, 

21. 7ιίενε 51] ὙΌΓΙ ἃ5 225. Ηε σδῃ δανε πο ἱπίεγεβί ἴῃ ψῃδῖ 
βοεβ ου ἴῃ ἢὶβ οἷά ἤοπιβ, ἕογ Ὀεὶπρ ἀεδά πὲ πον ποίμίηρ 
δΌους ἰὲ (1425: ορ. Εαο. δ). Ουἷτε ἱπιργοῦαῦῖς ἰ5. (6 νίεν 
(Εν. Ὀε].) τῇδε τῆ. πιεδηΐηρ ἰ5β : Ὀυτγίηρ 85 [||πεϊπιὲ τπ6 
νἱοκεά πά5 πο ἰηϊεγεβὶ ἴῃ ναὶ νν}] ΡῸ οὐ ἴῃ 5 ποπιὲ δέζεγ ἢς 

15 ἀεδά. 

22. Οδῃ δὴν πιογίαῖ, ν"} γοὰ ἱπ ραγίϊουϊαγ ψνῇοπι 1 8πὶ 

δἀάτεβϑίηρ, ἱπβίγαος Οοα (ορΡ. 15. 401 ϑυοῇ ἃ ποίΐοῃ ἰ5 

αὐϑυτά. Ηδ πα58 ἴδε κπον]εάρε ἴο Ἰυάρ (ορ. 2218) (ἢς ἰη- 
ΠαδιϊΔηῖβ οὗ ἢδανεη (ορ. 252 48 1516), ἃ μογέϊογὶ ες ἵκῆοννβ 41] 

δῦουξ οαγίβ δηά ἢον ἴο βρονοσῃ πιεη. ϑυοῇ 5 πε πιοβῖ 

παῖΐυγαῖ ἱπιογργείδιίίοη οὗ πε ν. ἰδίκεη ὈΥ ἰΐβεϊξ: ἴῃ αἰ βῆου ἐν 
δ ἴο τεΐαϊς ἰξ ϑδαϊ βϑέδοϊοσΥ ἴο 115 ργεβεπὶ ροβξί(ἰἴοη. ]0Ὁ 15 
σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ ὑπάεγϑίοοά ἴο Ὀ6 Ξυρρεβίπρ' ἴπαὶ (Πα ἔγίθπη 8. βρβϑαῖς 

δἃηά δοῖ 85 που ρὴ {ΠῸῪ οουἹά ἰεδοῇ Οοά: 50, 4.»., ὨΔ., “ΒΥ 

ἰηϑβιϊηρ᾽ ου ἃ ἀοοίγίπε οὗ ργονίάεπος ψῇῃϊοἢ ἀϊά ποῖ σογγεβροπά 

ἴο οὐ ρὑγονίάδησοε 85 δοῖιιδ!ν δεεη ἱπ ἔδοϊβ, 1οδ᾽5 ἔγίθπάβ 
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33 Οπα ἀΐοιῃ ἴῃ ἢἴ5 νυ οοπιρ οΐθηθβϑ, 
Βεΐηρ ΠΟΙ δὲ εαβε δπά αυἱεῖ: 

Ψ Ἡ;5 ραἱ]5 αὔτ ]}} οὗἉ πὰ, 
Απά {πὰ πιᾶγγονν οὗ 85. ὈΟΠ65 ἰ5 πχοϊΞξίεποδά. 

ψεγα πιαίκίηρ᾽ {πεπιβεῖνεβ τυίβεγ ἴῆδη αοά δηὰ Ὀεοοπιίηρ Ηἰ5 

τεδοδῃεγβ." Βυῖ {Π6 ἔτίθπάβ δοσερί {ποῖγ τεδαϊηρ οὗ [ῃς ἔδοϊβ οὗ 

Ἰ νβουξ αυεϑιίοη ; πον πονεῖ βιρρεβὶ ἴδαῖ ἰποβα ἔδοϊβ 

οουἹά Ὅς Ὀεϊΐζαγ οΥ ουὐρῆξ ἴο ὃ6 οἴπεῦ ἴπδη ἴδον ἅγὰ: [οῦ, ἴξ ἰ5 

ἔπιθ, υγρα5 {πὶ {π6 ἔγίεπάβ ἀθβογίθε αοα᾽ 5 δοίίοῃ ἱποογγεςῖν 
(ορ. 378..22); Ῥαξ ἱποοττεοῖ οὐ ὄνθῆ ἀϊἰβῃοπεβὲ ἀδβογρείοη οὗ τνυδδῖ 

ἃ Ῥείβοῃ ἄοεβ ὅο οδηποῖ παίυγα!ν 6 τεραγάεαὰ 85 ἰεδοδίηρ, 
παι ρεύβοῃ τυβαῖ με βδβουϊά ἄο. Οη {δε οἴδεῦ μΒαπά, ]οὉ, ψ πο 

διτγαὶρῃβ οὐ β δοϊΐοῃβ δηά βυρρεβίβ (παΐ [Π ἔδοῖβ οὗ "1ξπ πιῖρῃς 
δηᾶ οὐρθξ ἴο 6 οἴπεν ἴπδῃ ΠΟΥ ἄγε, πρῃς ποῖ υπηδίιγαι!ν 

ὃ6 ϑκεά (5 φυεβείοη. Δοοογαϊηρῖν οἰ 6 γ8 (6.9. Ηἰ.) ανα ββϑῃ 

ἴῃ ν. 3 ἃ οβαγρε δραϊηβὲ 1οὉ οἰξεά (ορ. 15 17) ἔγοπι ἴπς ἔγίεηάϑ. 
τὐηϊογίυπαίεϊυ {815 βυρρεβίίοη 450 Ὀγεαῖβ ἄοννῃ, ἔογ ἰῃ τνῆδῖ 
ἔΟΠΠονν5 70 Ὁ πιαῖκεβ πὸ σερῖίυν ἴο {πε οβαγρε (σξ. 175: 195-21). 10 ἰς 
Ροβϑίθῖς ἴο ἐγαηβίαϊε " αἰ βεγεηιν : ΨΜΊ] Δηγ ἔοσ (ορ. 137) αοά 
τεδοῖῦ Κηονϊεάρε» 80 ΕΒγο, νῆο υπάογβίαπαάβ ἴδε ν. ἴο 
τηθδῃ, οδῃ ΔΠΥ πιδη οἡ ΘΠ] οὗ αοά εχρίαϊπ βδυσῆ ἔδοϊβ οὗ 

ΘΑΙΊΠΪΥ 116 45 αγὲ ἀδβογι θεὰ ἴῃ ὅ3.: (οά οαηηοῖ Ηϊπιβεϊ ρῖνα 
τς ἐχραπδίου, Ὀοΐπρ' 50 οοοσυρίεα τ ΙΠ {πὸ αθαὶγβ οὗ πδβάνθη 85 

ποὲ ἴο ποίΐοε ναὶ πηθη ἃγὰ ἀοϊηρ οὐ εαγί. ἢ υ. ἰγδηβϑὶδῖεβ 5 

ἴῃ ἐπε βαπιθ ΨΔΥ δπά, Ἔπιαπάϊηρ ὨΝΟῪ ἴο ΠῚ ΟἽ, γεπάεγϑ ὃ, ϑϑαίηρ' 
παῖ πα ᾿υάρεβ ἀεοεῖϊ, δηὰ 58ε65 ἱπ ἴπε ν. δῇ δΏΡΤΥ ῥτγοΐαϑδί 
δραϊηβί ἃ ἀορπια ννὨϊοἢ ἴαἴκε5 πο δοοουηῖ οὗὨ γε! γ. Βαΐ {Π65ὲ 

εχρίαπδίοης 4180 τὰ ποῖ οοηνϊηοίηρ,, δηᾶ ἴῃ ἐΐ8 ργεβεηΐ οοῦ- 
τοχὶ ἴῃ ν. 566 η15 ἴο ἀδίν Ἔχρίαπαίίοῃ. 

223-26. Ἰπεαυδίγ, ἀϊβεγεπος οἵ ἐογίυπε ἴῃ [{{---αβα ἔοσ 
ΒΟΠΊΘ, ΠῚ ΞΕΓΥ ἔου οἴπογβ, θαξ αι! γ, ἃ σοπιπιοη ἔδἔα, ἰῃ ἀθδίῃ ; 
{πη ἔογ 411] αδἴκε τῆς ἀυδὶ δηά ἴδ86 ψοῦπι. ἴ[η Ζλές "Π 6, 1 

αβεῖοβ 'ἰβ ἴο 6 ἄοῃε, {π6 νυϊοίκεα πιυδὶ Ξυβεν (206). 
24. ῥαϊ])] 5ε6 Ρῃ]]. π.: ΕΝ. δρϑαςές 'κὸ τῆς ἍΝ. ποῖ υη- 

παῖυγα!ν 56 οῖκβ ἃ οἷοβεσ ραγβῖ]εἱ ἴο ““Ῥοῃθβ᾽" ἴῃ ὃ; Ὀαξ ἔογ [ἢϊ5 

δπιεηάαιίοη ἰ5 γεαυϊγεά.----Ὦ, “Ηδ 15 νν6]1-πουγίϑῃθά δπά ρέοβ- 

Ρεζουβ (ορ. Ρε. 38)" -- τ. Οι. 5. 42, 
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356 Απά δποῖδμον ἀϊοϊῃ νἱτἢ ἃ Ὀϊ ες βουΐ, 
Απά πενεῖ ἰδϑιειῃ οὗ ροοά, 

35 ΤΉΕΥ [16 ἄοννη αἰἶκε ἴῃ {πε ἀυϑῖ, 
Απά {πὸ ψνογπὶ οονογείῃ ἘΠ 6Π1. 

31] Βεποϊά, 1 Κπον γουγ ἱβουρῆίβ, 

Απά {δε ρἱοῖβ (ν βεγεν τ) γε ἀδα νἱ οἰ Εἶν ἀρ αἰηβὲ τα ; 
35 ἘῸΓ γὲ 580, ““ὝΒεγε ἰ5 {πε ἴουβε οὗἉ ἔπε ποῦῖε Ὁ 

Απά ψῆἤετζα 5 πε ἰεπὶ τυ βεγείη πε υἱοκοά ἄννεῖε 

9 Ἧδλνε γε ποῖ δϑκεὰά {πϑ [παὲ ΡῸ ὈΥ [Π6 γᾶν ὃ 
Αηὰ ἀἄο γα ποῖ τεραγά {πεῖν τοἴκθη8 ὃ 

25. 441 δέ έον φοτεἴ 339 ἡ.--- ΑἸ πα πιοῦον ἐαείσέλ 97] πενοῦ Ἰμγου ἢ 
1 Βανίπρ᾽ ἰαβιεα δὴν ρυοά (1935), 1.6. ἐχρετίεποεά δὴν μοοά 
ἔογίυπα οὐ δαρρίπεβϑβ. 

26. Ζέδ ἄρτον ἐρ ἐλ μεῖ] 733.---Ὦ, ορ. 15. 1.411Ὁ.--- ΤᾺΘ τοονν"] 
1η3., ᾿ 

27 Η. Ὑπε ἀγρυπιεηῖβ οὔ {πε ἔγίεπάβ βργίπρ' ἔγοπι Βοβε εν ἴο 
]0Ὁ (2), δπά τε βαβεά ου 8 ἴαϊβε δηά αἰβῃβοπεδὲ ἀββογίρείοη 
οὗ ἔδοϊβ (58): {Π6ῈῪ ἄζριιβ, νυἱοκοά πιθὴ ΡῸ ἴο τυΐη; [00 δδ5 

βοπε ἴο γσυΐη; ]οῦ ἰ5 ννοκεά ; Ὀυϊ [6 πιαΐοῦ ργθη) 55 15 8156. 
5 παν πιυδὲ οὐ οὐρῇ ἴο ον : 8ὴγ ἴγανεϊεγ οουἹά ἐ61} {Π6 πὶ 

παῖ τὐἱοκεά τπθὴ ἃγὸ ἱερί ἔγοπι σδίδπιὶν ἱπ 116, δηα δἴίεγ 
ἀεαῖῃ ἄγε ποπουγεά. 

27. (ἩΡλεροιοί δ) γε «δαὶ υἱοϊο»ι21»] ““τοαὰ, ρεγῆαρςξ, τολέολ 
γ6 «οαγοῖ ομέ, οὐ τολίολ γὲ ἀφυΐξε" (Ὀτ.}.--866 Ρῃ1]. ἢ. 

28. 207] οὐ, τολϑηι; Ὀὰυὶ ἴπ {πε ΙΔἰεγ οᾶβε, 8 5 Ῥεϊζεσ πηδάβ 

{δε οοποϊυπίοη οὗ 7 (Βυ.) {πῃ ἃ ρτγοῖϊδϑὶβ οὗ νοι 39 '5 (Π6 
δροάοϑὶβ5 ()].).--- ὸ 54»}] ἴδε αιεβτίοηβ μοῦ ἔο]ονν ἀγα ποῖ 
οἰτεά νεγθδ!ν ἔγοπι ἴμ 6 ἔγίθπάβ, Ῥαϊ ΓΠΘΥ ΘΟΥΓΘΟΕΙ͂Υ Ξιιπιπιᾶτῖζα 

ΒΟ ΡΑΘΒΑΡ65 85 1559 (ΕἸἸΡΠ42), 85 1816. 31 (Β11446)).---- »Άο᾽ 2] 
τὸ ποννῆεγα: ορ. 6.9. 41: ἔπῸ Ποιιϑεβ σνβεγε οὔος [86 νἱοκεά 
ἀν εἷς δπὰ βεεπιεά ἴο Ηουγίϑι βανε νδηϊβῃεβά, 

20. Τάονι ἐδλαΐ φὸ ὃν ἐλ τοα»] ἱγανβῖϊεγβ.: ἴῃ [,8. 113 215, 

ῬΞ. 8018 8042, Ῥτ. οἷδ ῥας:0γ5-ὅν, »τἢ 1655 1 δὴν Ξυρρεβίίοη ἐμαὶ 
τῆα. Ρεγβοῃβ ἴῃ αυδδίίοη ἢάνα ἔγανε θα ἔλτ.--- Ζοζ 55] ἴπε νογά 

(Πνδ), οοπιπιοηΐν γτεπάδγεά “ βρη," δῦ πιεδηβ ἰγρίοδὶ ΠΠυβέγα- 
τἰίοηβ ἄγαννῃ ὉΥ ἴδοβα ἔγανε]εγα ἔγοπι ἐδοῖς Ἔχρογίθηοα οὗ θῇ 
δηὰ [16 παῖ (50) τυ ]οκαά ἤχθη ὁ ποῖ οοπια ἴο γυΐη. 
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80 ΤΉ δι {πΠ6 Εν] πιδη 18 βραγεά Γΐη 1 [π6 ἄδγ οὗὁἁ οδί απ ἢ 
ὙΒδΐ {86 Ὺ ἀγα Γάἀεἰϊνετεά πη 1 ἐπα ἀδῪ οὗ ψγδίῃ ἢ 

δ᾽ Ὑ,ὴιο ἀοίἢ ἀδοίαγε ἢῖ5 ἸΤΑῪ ἴο 5 ἔδοε ἢ 
Απὰ ἰξ λό μαῖῃ ἄοῃς ἃ τπίηρ, νῆο ἀοιἢ ταραὺ Εἷπὶὃ 

5 Αηά ἠ 15 θογπε ἴο {πε γγανβ, 
Απά Κααροϑῖι τναῖοῖ ονεῦ [δε τοπῦ. 

383 ΤΏ οἷοάβ οὔ ἴῃ νδ]|}6ν ἀγα βυνεεῖ υπΐο ΐπι, 
Απά 41] πιδη ἄγαν δἴϊογ ἴηι, 

Α5 ἴδεγε ννεγα ἱπηυπιεγαῦίς Ὀεΐογο ἢἰπι. 

20. 71... ἀεἰνογεαῖ ἐμ] Ἐ 70». .. οἴ αἱονρ ἐο---ἰπιροβϑῖθ]ς 
ἴῃ ἴῃ οοπίοχί, ἀπά ργορδῦϊν (ἴῃ 6 ργεροβι ἰοηβ δὲ ἰεα51) ἀυὰς ἴο 

ἃ ἀορπιαῖίος οογγθοϊίϊοη οὗ ἴδε ἴοχῖ: 866 ΡὮ1Π]. ἢ.--- ζω] ἐδ 
(οὐ 5 ψταίῃ : ορ. 15. τοῦ, 

21. ΜνιοΚοά πιθη ἅγα ποὲ οἱυ βραγεά ὃγ ἀοὰ (ν.33), Ὀυιὲ ἃγὲ 
αἶ5ο [οἷ ἀηγορυϊκεοά Ὁγ πᾶη. [18 πιογὰ παίιγαϊὶ ἴο δίκα ἐπὶς ν 

85 ταϑυηληρ [οὉ᾽5 οννῃ ἀεβογίρεοη οὗὨ [δ νυ ἱοϊκοα {Πδπη 845 οοῦ- 

εἰηυΐηρ {Π6 τἸοΒ πον οὗ {π6 ἴγανθ 68. 
32. Ἡοποιυῖ δηὰ ροοά ἐογίιπα σοπέηυς ἴο Ὀ6 (ἢ ἰοΐ οὗ πε 

νἰοκεά ἴῃ ἀεαίῃ : το δα Ὀυγίεὰ ἩΙΓΒ ροπὶρ (835), ργονί δα 
ἢ ἃ (Άπ6) ἰοπιρ (853), ἀπά δά ἴω βϑινθεὶ 5οἱ] (85). 100 
ἱπιαρὶ παινοῖγ εηάοννβ Ἠὶβ τυϊοκαά πιεπ ΠΏ βαπίθηου ἀνθ ἴῃ 
ἀεδαίῃ (οἱ. 35): ἴπεγ δηΐου ἴμε βινεοεΐπεϑθϑ οὗ ἐπεῖγ στάνε, δπά 
(ρου ρ5) Ἰοοῖς υἱτ βαιβέδοϊίου οὐ ἐμ8 βαρυ οῦγαὶ πιοηιπιεηξ 
ετεοϊεά ἰπ δεῖς δβοηουγ. Νοῖ ἴο δῇ)ου βυοῖ {πἰηρθ 85 {δεβε, 

ἀοεβ 19" ἀεπιδηά ἔογ δἰ π1561} ἃ πιοπιδηΐ οὗ βθηίθπου δἴϊεγ ἀδαίῃ 

(1935).-- 8ον»»6] τοῖϑ.--- Το φγαυε) ἃ 5Ξἰαιεῖγ στᾶνε; 566 ΡἢΪ]. ἢ. 
ου 173.---λτοοῤοίᾷ τοαίολ] ἴδια βυδήεος πᾶν 6 85 ἴῃ " 186 ψίοκεὰ 
πιᾶη τοραγάβα 85 βϑηϊεπὲ (ορ. 333), οὐ ἱπάεξ, σφμᾶ πεορε ζθερβ 
«οαΐολ, οὐ ἀπε τοαΐολ ἐς κοῤέ, 1.6. 8 τοπι 15 σαγείι ν συατγάεα, 

ἀπά διὶ8 πιεπιοσυ Κερὲ αἰΐνα (οξ. 1817). 
23. Ῥα116}] ργορεῦῖν ζογρη-υαϊίεν, τοααῖν, ᾿ξ τοὶ ταῖμεγ με; 

566 ΡΒ]. ἢ. Εογ δα νδ]16} ἴῃ ν οἢ Μοβαβ ννὰ5 Ὀυγίεά (ΠὨ . 345), 
ἴο ννῃϊοῖ ΗΣ. ἀρρεβῖ5 48 ἃ ράγδἹεΐ, ἃ ἀϊβεγεηςϊ ἴεγηι (85) 15 υϑεά, 
ὕν6 αν Ὀδδθη υἱπάογβίοοά 85 πιεαπίηρ (1) ᾿πδουρῆ με ἄοεβ ποῖ 
Ἔβοᾶρα {πε εν] οὗ ἀδαιῃ, γεῖ ἴπ ἀγίπρ' Ὧ6 ΟὨΪΥ 5ῆαγεβ (ἢς ἰοί οἱ 

411 πο νοῦ ανε Ὀδθη οἵ 1] θὲ (Π ε].}; δῃὰ ἔογ τῆς νἱοίκεά, 

δνθη ἀδαίῃ, ἤδη ἰΐ οοπιθϑ, ΟΟπΊῈ5 5 ΘΘΕΪΥ : οἵ (2), δε τνἱοκεά, 
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Ἡ ον ἴδεη οοπιοτί γα πιὸ ψἸὮ νδηϊεν, 
ϑοαίηρ' (Βαΐ οὗ γουγ δῆβννεγβ ἔπαγε γεπιαϊ ποία (πουρῆς 

δυὉ) ἐλ ἘΠ] εββηθβϑ. 

ἴῃ σοηβεαυθησα οὗ {πε δἰἰγαοϊίνθηεβϑ οὗ ἢΐβ ἰοῖ, βηἀ5 ἱπηιυπιοῖ- 
ΔΌΪΕ ἱπιϊϊαίοῦβ, 85 δ6 ἢἰπ)βοῖ ἐο!]οννεά ἐπα αἰϊγαοῖϊνα ραῖῃ οὗ 

ἱπηυπιεγαῦ]α ποκα πιο Ὀεΐογα δἷπὶ (Εν. ὨΪ. 4. Ὀγ. Ῥβακο). 
τ ἰῖ5 οὔ ἴδε ψῇοΐε ὑγορδῦϊα {δαὶ ννῆοενοσγ ψγοῖθ ὃ ἱπίεπάδα ἴὸ 

ἜΧργεβ5 οὔδ οὔ {8ε5ε ἵἴννο ἰάβαβ. Βιιΐ ἰ5 ὃ ογρίπαὶ, οὐ δὴ δά ἀϊτίοη 

(Ρυ. Βε.8) Οετίαϊηϊγ, ἱξ ὃ βίοοά τἱϊπους 5, ἴὲ ννουἹά πηοβὶ 
πδίαγα!γ θ6 αηαογβίοοά οἔδε Ἐπγοηρίπρ ργοοεββίοη {παΐ ο]οννεά 

18ε νἱοκεά πγδη ἴο διἷ5 ρτάνα, δηά ἴῃ (Πϊβ5 σαβε {πὸ δυρεγροῖβ ἴῃ 

“4 411 πε "ἢ νουά Ὅ6 πιογα παΐωυγαὶ ἔμδη ἴῃ (2); ἔογ ]οὉ ἄοεβς 

ποῖ Βοϊά πα 411] πίεῇ ἀγα ννοκεά. ΗἸ. ρεγε απ Εν οἱϊο 5 ἔγοπι 

Βυτγοϊκπαγάς τπ6 Αγαρῖς ργονεῦρ: “Τῇ Ὀΐεῦ οἴ ἃ βίγδηρεοι---ῃῸ 

πιᾶη Ὀαέοτε ἰΐ οἵ Ὀδμίηά 1τ,᾿" νοοῖ πιῖρμε ὄνθη ᾿υ5Ε ν ἰακίηρ ἢ 
δηά “ ἴῃ 115 βδεῆβθ, Ὀὰὺῖ ὑπαὶ {πὸ ἰάδα σοιηθβ ἰαΐα δῇογ". [{ ἰ5 

ποιοοδδίς ὑπαὶ αἱ ργεβεπὶ ὃ ὃ ἔογπι βίγαηρε βεοοπά δηά (πϊγά 

[1π65 οὗ ἃ ἀἰβιϊοῖι ἴο " 85 ἃ ἢγϑί [ἴπε: δηά αἷβδο ἐπαὶ δε διπογαῖ 
ῬΟΠῚΡ ἰ8 αἱ ργεβεηΐ γαίμεγ ὈγΙΗῪ Ἐχργεββεά ἰῃ 825: ροβϑί]γ 389 
νὰ5 δάάεά ὃν 8 ρμοββαίογ δῇεν ὅ335. 880 ἃ ἀϊϑεο ἀαβογιρίηρ 

ἴδε ἔιπογαὶ ροιῃρ, δηὰ ὅ38. 10 ἃ αἰεί! ἀδβου προ ἴ86 ἔδεϊηρ 5 
ἱπιαρὶπαιί νεῖν δειγ ρυϊεά ἴο {Π6 νιϊοϊκεά δῇεγ ἀβαίβ, μαὰ Ὀδοοπιθ 
ἀϊΞ! οοδίεά. 

34. Οο»ηγογ] 3: τ6ἷ.-- Δ υαηΐξν} νἀϊἢ τοδὶ δϑβογείοηβ 
Βυ Οὗ 85 παῖ [οὉ πρῆς ργοβρεῦ ἀρ αῖπ, [ἢ ἢ νου σοπἔεββ δηά 

ἴαγη ΑΥΑΥῪ ἔγοπι 5 βἰπβ, ὙΠ αγαδβ ἰῃ το] γ ([Π 6 ὈερΊπηΐηρ ἀπά 
οοπάϊξίου οὗ ργοβρεγίυ 5 υυἱοκεάμθββ ΑἹ! ἐμαὶ πὸ ἔγίθεπάβ 8ὰῪ 
5 δυϊ ἃ ἀϊδῃοπεβὲ αἰϊεπιρίὶ ἴο ργονα Ὠἷπιὶ τυϊοκεά. 

ΧΧΙΙ. Τῆς [Ὠἰγά βρδοςοῖ οὗ ΕΠῚΡΒ4Ζ.--αοὐ ἀετῖνος πὸ 
δανδηΐαρε ἔγοπι τηθη, νβεῖποῦ {ΠῸῪ ἄγ ροοά οἵ Ὀδά; Ὀαΐ πιεῃ 
{παπιβεῖνεβ ἀθγῖνα δάνδηϊαρε (νίΖ. ργοβρεγγ) ἔτοπὶ Ὀαδΐηρ 

τ βμίεοιι (55). Εττ, οὗ οουγβε, ἀαοὰ ἀοεβ ποῖ πιδᾶκα [0 κιιῆεσ 
(154) θδοδυβα ἢε δά Ῥεεη ρίουβ (6), θαΐ Ὀδοδυβα πα πδά Ξἰπηδά 

τηδηϊ οἱ Ἷγ (6), ἰγεδίπρ πιθη ἱπμυπιδηγ (69), ἀπά σοά 85 οὗ 

πο δοοουηΐ ἴῃ Βυπιαη αῇαῖγβ (12:1); γεῖ πονν πιίβίδκθηϊγ, ἴον 
νυ ϊοκεα πιθη ἰη {πε ραβῖ, ἃ5 6 ἄοθβϑ πον, πὰ ραϊὰ ἀδαγὶν ἔοσ 

τῃεὶγ ἀϊδεεραγά οὗ ἀοά (163), Ὑεῖ, ἀνθη πον, ἰξ δα ψου]ά [εἰ 
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ΣΧΧΧΙΙ. 1 Ὑπδη δηϑννογοά ΕἸρἢδΖ ἴπ6 Ταπιδηϊο, δηά 5α]ά, 
3 (δὴ ἃ πηδῆ ὃς ργοῆίδθϊε υπίο αοά ἢ 

Ναν, δε ἔπαὶ ἀοεδῖῃ νυν δεῖν 15 ργοβίδοϊα υπίο δ: πιϑο ϊ. 

815 ἴξ Δηγ ἰπίεγεβξ ἔο ἐπ ΑἸπι συ, ἐμαὲ ἔδου δζὲ 
᾿ τἰ πέδοι ὃ 
Οἵν μαΐη, παῖ ἵππου πιαῖκεϑί ἐγ τνὰγβ ρεγέεσι ἢ 

415 1 ἔογ τῇγ ἔδαγ (οὗ ἢΐπ) τδὲ δ τερτγονείῃ πες, 

Τμδῖ πα επίογεξ υῖτἢ ἐπδ6 ἰπῖο αάρπιοπς ἢ 

Οοά τυῖε 8 1 δπὰ δραπάοῃ υηγὶριθουβηεβθ, ργοβρογῦ 
πιο δὲ τεΐαγη το Πΐπι (821-89), ἅ 

ΕἸΙΡΗΑΖ Βαά αἰγεδάυ, ἰπ 5 βεοοῃά βρεεοῖ, αἀἰγεοι Υ οπαγροά 
700 νῖῈ ἱπιρίουβ βρβεοῦ οοποετηΐηρ αοά (154); Ῥυὲ ἴξ ἰ5. ἃ 
πανν ἔδαΐυγα, ἴπε οὐΪγ πὸνν ἔδαϊυτγε, οὗ ἴῃς (Πἰγά βρεεοῖ, ἔπδὲ ἢς 

ἀϊγεσεν δοουβεβ [οῦ οὗ βρεοϊῆο 8:η5 δριδίηβί πηθη; ἴῃ {1115 γεαϑρεςοῖ 

ΕἸΙΡΙΔΖ ἰ5 ἴῃ δὶ5 1αϑὲ βρθεοῖ πιοβὲ βανθύε ἰῃ ἢ15 ἰγεαίπχαης οὔ 
7οΌ; δηῃά γεὲ δα, {πε Κιηα!εβὲ οὗ πε ἔγίαπάβ, οἷοβαβ δνθὴ {ἢ15 
ΒΡΘΘΟΝ 85 δα δαά οἰοβεά {δε ἤγβε (511-37), ὐἱΓἢ ἃ ρἰσξαγε οὗ {πε 
[ε!Ἰοἰεν παῖ πιρδξ γεῖ Ὅὲ οδίαϊηθα Ὀν 10Ὁ, δῃηὰ δὴ ἀρρεδὶ ἴο 

Βὲπι ἴο αἴίκε παῖ οουγβα νη οι δίοηθ σα βϑουγε ἰξ. 

2-4. αοὐ [ι88 ποιίπίηρ᾽ ἴο σαίΐη ἔγοτῃ πιδη; ἐπεγεΐογε 10 ̓ 5 
ΒΌΒ Γηρ5 οαπηοΐῖ Ὀ6 ἰγαοεά ἴο 8ὴγ 56] [-βεεϊκίηρ πηοῖῖνα ἱπ 
αοά. ὙΠΕΥ πιιδὲ Ὀ6 ἐγδοοά, ἔπη, ἰο βοπηοϊίηρ᾽ ἱπ Ἰοῦ ; δηά, 
βίπος ἱξ ψουά 6 αὐϑιγά ἴο ἴγδοα 1ξ ἴο δὶβ ρίεϊγ, ἱξ πιυξὲ δ8 

ἰγϑοθά ἴο δἰη ἴῃ πὶ. ϑυσῇ 566π|5 ἴο ὃς ἴδ δγριιπιδεηξ, Ὀυΐ 

οεγίδίηΐγ ““ ΕἸΙρἢδΖ ρυῖβ πἰβ ροὶπὲ γαΐμεγ βίγαηρεῖγ " (Ῥεδῖκ). 

28, 3. Ορ. 73, σνπεγα ]0Ὁ υτραβ πδξ πιδῃ᾽5 σύρε σαπηοῖ δῇεοὶ 
Οοά: ΕἸΐρβαζ οοπιρίημθς Ὀοϊῃ ροϊηϊβ δαὶ ποῖος σδη πιδπ᾿5 
τ δουβηαββ θεπθῆϊξ, ποῦ ἢἰβ8 5ἷπ ἰπΐαγε, αοά (35). ὙΠ ᾿Ὁ 
οΡ. 358, “Πετγε ἢ εἴδεοϊ οὗὨ πηδη᾽5 δοιΐοῃ ἰ5 1ἰπιϊθὰ ἴο πγδϑη, Ὀὰϊ 
ηοί ἰο ἴδε ραγίουϊαγ δοΐοσγ, 

2. 7πἰσγεςί] δι ἢ, : Βεγα ποῖβ ἴπθ ρᾶϑγδὶ]εὶ ἴδγπι “Ὃ βιαἴη." 
ἘΝ. ““ρἴδαβυγε ἰβ πιἰϑ!εδάϊηρ᾽ : ΕἸῚΡΠΔΖ 15 ποῖ ἀδηγίηρ ἐμαὶ 

αοά πιᾶν ἀεγίνα ρίεαβυγε, Ὀυξ ἐμαὶ ἢα ἀδγίνεβ θεπεῆξ, ἔγοπι 

Βυπιαη τἰρηϊεουβη688.---Ὦλ, Ορ. 450, “Ἧς ρεγίδβοϊπεββ οὗ (Ὦγ 
ν405.᾽ 

4. Τὰν 7 αν] ἐ.6. τἰΌΥ τεϊρίοη ; ορ. 45 (η.) 154.--- Φοῤνουείλ) 
511, 
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δῚ5 ποῖ ἰδ τυ ἱοκεάποβϑ σταδὲῦ 
Νεϊίπεν 15 ἔβεῦα δὴν εηά ἰὸ Επῖπε ἰηϊαυ 65. 

4 ἕογ ἴδου ἰαἴεβὲ ρἰεάρεβ οὗ τῇγ Ὁγοίδπεσ ἔογ πουρἜϊ, 

Απηά 5ίγίρρεβϑε {πε πακεά οὗ {μεῖς οἱοιίηρ. 

ἸΎΒου ρίνεβι ηοΐ νναΐοσ ἴο ἴπ6 θαυ ἴο ἀγίηϊ, 

Απά ἔγοπι ἴδε ἤυηρτΥ ἴδοι ᾿ ΠΗ οΪά6ϑὲ Ὀγεδά. 

8 Απά [ῃς πιδη Ὁ ἴῃς ἀγηὶ, Βα Παά ἴδ ἰδηΐ, 

Απά τπὰ πϊδη οὗ γαρυΐο, ἢς ἄννεῖξ ἴῃ 1ξ. 

50. Οτ, ἔπε ἕογος οὗ ἔπε ἱπίοσγοραϊνα ἴῃ " Ἄχίθηδϊηρ ἰο ὃ: 
Αηά χε ἠοῖ (δῖπεὸ ἰπἰᾳυΐα5 ἐπα 1655 ὃ 

6.0. ϑρϑοῖδο οἰαγρεβ (βοϊε πη τερυάϊαίοα ἰπ 4119 161. 21) 
τῆδὲ ]ο0Ὁ 885 Πδυβῆϊυ ἰγϑαϊεά (1) ἔδ!Ποὐν-οἰδηβπιθη [8]]16ἢ ἰπῖο δὲ5 

ἄεδι (6); (2) 6 ἔδίπε δηὰ πυηρτυ (ἢ); (3) ψἰάον5 δηά ογρῆδῃϑβ (9). 
ΎΠα 11π65, Ἔχοερί ἴῃ 35, πεσε ἴδε ρὲ. ἀρρεαγβ ἔοσ νδγίεῖυ, ᾶγα 

Γτεχυεηίδιναβ, ἱπάϊςδεηρ [οδ᾽5 οοπβίδηϊξ ργϑοῖίςθ. 

6. Νοῖ ἔνὸ οπαῦρεβ, δὰϊ {π6 ἔννο ρδγδ!εὶ 1165 βυρρίθπιεης 
οδδ δηοῖδεγ: ἴδε δοοιιβαϊίοῃ 15 ποῖ ἐμδὲ ]οὗὉ ἰοοῖς ρίεάρεβ ἔου 
ΤΛΌΠΕΥ ἰδηῖ, ΠΟΥ δνθῇ πιεγαῖν δαὶ δα ἀϊά 50 ,“0γ ποωρλέ, 
ζ.6. ἴον βοιουβ οὐ ἐγίν:α] ἀθδίβ, οὐ (ορ. 2 9) ἱῖβουξ ροοά 
δτουπά, 5υοῦ 845 δἰβ οὐνῇ πεοαβϑιυ; ὃδυῖ {παὶ δα ἴοοῖκ οἱοϊπίπρ 

ἴῃ ρίεάρε, δηά {βεγοῦυ γεάυοδα πὶ ἀεδίογβ ἴο πακεάπμθββ. Τὸ 

Ἰεπά ἴο ἃ γ)ολοτο- οδγδτο ον ἐριζεγοϑ νγὰ5 αἰϊορβεῖμεγ ἐογυϊάθη ὈῪ 

Ηερτγενν αν (Εχ. 2234 05); ἰο Ἰεπά δηά ἴο ἴδε βοπιοεϊβίπρ' ἴῃ 
Ρεάρε 85 βδεουγν ννᾶ5 ρεγηγτιεά, Ὀυῖ 1 πὰ ργονῖβο {πᾶὶ 

βυοῇ ρίεάρεβ 5βουϊά ποὶϊ ἰηνοῖνα δαγϑῇ {γεαίπιεηΐ, δυο οἢ 85, 6.9.» 

ἀερηνίηρ᾽ ἃ πιᾶη οὗ Η΄]5 τηεϑηβ οὗ ᾿ἰνίηρ (ΠΏ. 245), οὐ οὗ οονογίηρ' 

ΌΥ πίρδε (Εχ. 2155 δ, Ὁ. 2415. 1). 11 15 οὗ βυοι Πδγβἢ δπά 
πποοηδοϊοπδθῖε ἰγεαἰπιεηΐς οὗ ἔμΠοβα ἴο ψβοηιὶ ἢ6 δαά ἰεηῖ {παὶ 
]00 15 πεγα δοουβεά: ορ. 2453, Απὶ. 23, ΕΖ. 1813, 

ἡ. ]οὉ νἱτἢ 411 Βῖ5 ννθα ἢ δά τ] ΠΠ 614 ἐοοά ἔγοι ἴπ6 ἡδεάγ : 

οΡ. Με. 2545 δ, 15. 581-10... ἢ 7ρα»»}] οὐ ἕαϊηξ ἔγοπι ἐπίγβε : ὀρ. 
Ῥγ. 2556, 15. 293; 50 οὗ υηννδίογεα ἰδηὰ, 15. 322, Ρ5. 642. 

8. ΟὐΪ αι τεοξεγθηςββ ἴο [9 ; οἱ. ἴδε ἀΐγεοὶ δά άγεββ ἴῃ δ' 1. 35, 
ΤῊ ν. πιᾶὺ ψ6]] 6 ουἽ οὗ ρίδοαβ (56:. Βα. Ῥεδῖκε); ἱξ ποῖ, ἴξ 
ΔΡΡεατβ ἴο Ὀ6 ἃ οονεγί οἤαγρε οὗ ΠαγϑΕν αϊβροββεδϑίηρ {π 8 

ποϑάν ἔγομι {πεὶγ ἰΪδηὰ ἴῃ ογάδν ἴο δαά δεῖς δδίδιεβ ἴο πὶ ονῃ : 

ΟΡ. 18. 58.---7 26 παρ τοίϊλ ἐλσ ἀνὴρ] ἴ6 πιᾶὴ πο πδά ρονεγ 

13 
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9ΎΠου [45 5εηΐ νἱάονβ ἄννᾶὺ ΘΠΊΡΙΥ, 
Απά {86 ατπιβ οὗ {π6 ἔδίμεγεββ ἀγα ογιιβῃεά. 

10 Τπεγείογε γὰρ ἀγὰ γουηά δδοιΐ (66, 

Απά 5υάάδη ἴεγγογ ἀἰβπιδυθίῃ ἴῃ 6. 

Ἡ ΤῊ “ΠΡ 15 ἀαείκαποά {παῖ δου 5βϑαϑὶ ποῖ, 
Απά δρυηάδηοσε οὗ νναῖεγξ ἀοίῃ οονεῦ (ἢ66. 

12 ]ς μοί ἀοά 85 ἰΟΕἿΥ 85 ἤεάνθῃῇ ᾿ 

Απὰ Ῥεδοϊά τς Ξἴαγβ, ον πὶρ ἢ ἴΠῈῪ ἀγοϊ 

(ορ. 35"), δῃά εχογοϊβεά ἴἱ τεραγά855 οὐ ᾿υβίϊοα οὐ Βυπιδηϊν .--- 
41 λαά ἐλο ἰαπαᾶ. . . λδ ἀτοε ] οτ, λὲς ἐς ἐλο ἰανα (νὶΖ. ἀοοοτάϊηρ, 
ἴο ΠΥ ρῥγίποΐρ]65) . .. λ6 σλομζα ἀτοοῖ (νὶΖ. ἃ5 ἴπου Ποῖ 651), 
80 Ὦτ.; ορ. ὮΙ. Ἐαΐπεγ αἰ βεγεθμον Βυ.: “Α5 οὐ ἰεῖ τῇς 

Βεῖρίεβϑβ δῃὰ ροοζγ ἰπ {π6 υγοῖ, πὰ ὄνϑη 11|-ἰγεδιεα ἔπε πὶ, 50 οα 

τε οἴπεῖ Ββαπά ἢ ἰδξϊ 411 ροννεσ ἴῃ ἰ[ῃς Βαπάβ οὗ ἰῆς ροννεγῆμι.᾽" 

9. 7λο αγηὶς . . . ἀγὸ ογμδλθαῖ ἑ.6. οὐρῆδπβ ἀγα ἀερήνεα οὗ 

βυρρογί : ἔογ ἴῃς ἢρ. ορ. 5. 27:7 “ἴδε ἀγπι5 οὗ ἴδε νἱοκεά 

δύ ὕγοίεη, Ὀὰὲ Ὑδῆννε ἢ συρροτγίειῃ πὰ τἰρβίδοιιβ"; ἔοσγ ἄρηε 

υδεά ἤριυτγαιίνεϊγ, 566 ὃ 359, Ρ8. 8499 (ἐἢδγ βανα Ὀδοοπια δῇ 
δῖα (1.6. ἢανα ρίνεη πεῖρ, βυρροτί) ἴο {86 οἰ] γε οὗ [.οἱς." 

1οᾶ. Τῆς ἤξ. υβεά Ὀγ ΒιΙΙΔδά (188-10) ογ σα] πεν οἱοβίηρ ἐπ 

ου ἴδε νἱοῖκεά ἴῃ ρεηεγαῖ, ΕἸΊΡ Πα Ζ ἤθγο ἀρρίϊε5 ἀγα ἴο ]οὉ ; 

580 ἴῃ 115 ΒΠ444᾽ 5 ἤρυτε ἴῃ 185.---- 7725] 185.---ξ. Ορ. 1811. 
ΣΙα, Ορ. 185 (ΒΙ444). 33, Οὖ 5εεβὶ ἴπου ποῖ ἔπε ἀδγίκηεβϑ ἢ 

δηά {Π]5 15 ἁηἀεγβίοοα ἴο πιεδη: Ποϑβῖ ἴδου ηοΐ ἀνθ γεῖ υπάδγ- 

βίδπά πε πιεδηΐϊηρ οὗ (ἢς ἀδγίκηθβϑ, ἐ.6. [6 σα] απ 65, ἰῃ τυ ἰοἃ 

γου ῦὲ ἱηνοῖνεά οὐ δοοουηὲ οὗ γουγ 5ἰη} (50 Ὀἱ. Ὠ4.). 3 ἰ5 

ὯΟ πῖοῦα ργορδῦϊα 1 (ορ. ΕΝ.) ἰδίκεῃ 85 ἃ βεοοπ 5υδ). ἴο 186 
ν᾽. ἴῃ τον Οἵτ᾽ ἀαγίκμεββ (ἀϊἰβηιαγδῖῃ {π66) ἐμαὶ ἐπου 5εαβὲ ποῖ.--- 
Ὁ. Εοτγ ννδῖεβ οἵγ ἤἥοοάβ 85 ἃ ἤρ. οὐ οδ᾽ δηλυ, 566 1 116 (Θορῃδτι) ἢ. 
Τδε πὸ τοουγς ἰῃ 4889, συ Βεγο ἴπΠ6 ᾿νδίογβ ἀγα 1" ογαὶ. 

12. Τῆς ὈεΙοῖ ἢ ἀοά᾽ 5 ἐγαηβοθηάδηςα οὔ, 85. ἴῃς Ηδῦγενβ 

Ἔχργεββεα ἰΐ οοπογαίαῖϊν, [Π6 Ὀδ᾽ ἰοῦ τηαὶ αοά ἀννεῖς ἴῃ μεβαάνεη, 

Ἰεὰ ἰπ αἰβεγεπὶ πιϊμάβ ἴο ἀϊβεγεηΐ σοποϊυβίοηβ; (1) δ ρίους 
οοποϊυἀδά : ἔγοπι βυοἢ ἃ ἸΟΥΥ ναπῖαρε στουηὰ ἀοά 5665 δνειγ- 

τοΐηρ ἐδδὲ πθη ἄο οἡ δαγίῃ, "8. 142 4313; θαξ (2) τΠ6 ἱπιρίουβ 

ἄγεν ἴπα ορροϑβὶϊε οοποϊυδίοη : αοά, Ὀεΐπρ᾽ 50 ἔα νἱπάγανῃ 

ἔτοτι πῖδῃ, πε ΠΕ Γ 5665 ποῦ ἰδῖκαβ δοοοιηΐ οὗ ννιῆδί ἴμεν ἄο: 50 
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15 Απά ἴδοι βαγεβῖ, ““ Υημαὶ ἀοιῃ αοά ἵκπον ὃ 

δὴ δὲ υάρε [πγουρἢ τΠς6 τὨΐοἴκς ἀδιίκηε 85 ἢ 

1 ΤΗϊΟΚ οἷοι 5 ἀγα ἃ οονογίηρ᾽ ἴο Ὠίπι, (παξ 86 βεείδ ἠοῖ; 

Απά δε τυδϊ κεῖ ου ἴτας ναυἹῖ οὗ ποανβη.᾽" 

Ῥ5. τοῖξ. ὙὍὙπὲ βεοοῃά οὗὨ ἐῆεβα οοποίιιϑίοηϑ 18 ἤδγα δἐίεϊδιιξεά 
ἴο οὉ ὉΥ ΕἸΐρῃδαΖ ἱπ 15:18, 11 15 ΘΟΙΠΠΊΟΩΪΥ βυρροβεά {δαὶ 

ΕἸΙΡΠΑΖ ἴῃ 13 ἰ5 ἱπαϊσαιίηρ ἴπΠ6 ἢτβε 88 ἢὶ8 ονηὺ, Ὑοῖ ἰΐ 18 

ουτίουϑ ἐπαὲξ 411 δα δοΐυδ!ν ἀοεβ ἴῃ 13 5 ἰο δι ρἤδϑΖα [86 

οοπιηῖοη 5ἰδγεηρ-ροίης οὗ {πὸ ἔνο ορροΞβῖϊε οοποίιιϑίοηβ: δα 

οογίδϊ ἶν ἄοεβ οοίῖ ἐχρρεςς [6 σοποϊυιβίοη δα Εἰ πηβεῖ νου ἄγαν 

ἔγοτα ἰ. ἢ υ., ἐπεγείογε, οπνβ [18 ν. 85 ἃ πηδυρΊη4] οἰϊδίίοη ἴο 

15. 70 ̓5 Ἔγγοηθοιιβ οοποϊ υβίοῃ (18) 15 οῃδ ]εηρεά ΌΥ δῇ ἀρρεδὶ 
ἴο Πἰβίογυ 85 ΕἸΊρΒαΖ τεδὰ ἰξ : π6 υπεϊπιοῖγ ἀεαίῃ οὗ νἱοϊκοὰ 

πλδη (1862) 18 ργοοῦ ἰπμαὶ σοὰ ἀοεβ ἰυάρε πίε ἴῃ βρίϊε οἵ Ηἰβ 
τταηβοθεηάδηοα. [Ὁ 17: δγὸ ἴῃ ρίδοὀ, ΕἸῚΡ82 86εῖκϑ 5{1}} ἔυγίπεῦ 

ἴο ἀϊδογεαϊε [οὉ᾽5 οοποϊυβίοῃη Ὁ ἴδε βἰαδιεπιθηὶ {παὶ ἰἴ τνδ8 
τυϊοϊκεά πε νῆο ποῖά ἰϊ.---Ας ον ας λεαυδη) ορ. ττῇ (ϑορῃδι). 
--Τῆε «ἰα»5] Ἐ ἐλ λεααῖ ὁ ἐλε Ξτέαγς, νι Ὠϊοῖ ἢ65 Ὀδδη ἐχρίαἰπεά, 
ΡτΓοοδγουϑῖγ, 45 πιθδηΐηρ' ἴπ6 Πρ μαβὲ βίδγϑ : ἰυάρε δον ΠΙρΡὮ ἰ5 

(οὐ β δροάς ὃὉγ Ἰοοκίπρ' δὲ ἴδ πίρβεβὲ ροϊηξ οὗ βεάνεῶ. Οὕ, 

ομδηρίηρ ἴα ρυποίυδιίίοη, να πᾶν τεπάεγ, Απάὰ Ης (6οά) 
θα ῃοϊά5 τπ6 ἴορ οὗ {πΞπ 5βἔαγβ ; δαὲ τπ|5 ἴοο 15 βίγδηρε δηά ἴπ|- 

Ρτοῦδδῖίε, δηά, 1 1ὲ πεζὰ γἰρῃῖ, νου δηπαπος ἴμς αἰ βίου οὗ 

{πε οοηποοίίοη οὗἉ 13 τ ἢ 158. ; οὸγ ἴο 84Υ [δαὶ σοά 5665 ἔπε ἴορ 

οὗ τῇς βἴδγϑβ, ζ.6. ργθβϑυπιῦῖν [86 56 τυγηθα ἀνναν ἔγοπι δαγίῃ, 

ψουὰ ἴῃ Ὧο γγᾶν ἱπνα ! ἀδῖε 6 σοποϊ υβίοη δἰγδυςοα ἴο Τοῦ, πὲ 
αοά ἀοε5 ποῖ 86εὲ6 νῆδί ΡΌ65 οη ἔδσ θεῖον ἴδε βίαγβ. 866 ρἢ]]. ἢ. 

13. Απῶ λοι, «αγες] ἰπ μα [Ὁ]1ονν5 ΕἸΊΡΙ ΑΖ αδἰἰγίυαβ ἴοὸ 
7οὉ πιοτε ἴδῃ δηά οἴδεγ ἴδῃ ἢδ Βαά 56 ἴῃ ο. 21; [00 5 ροϊηΐ 

8 ποῖ {παὶ αοά οονζη ἢοΐ 566 οἵ ἰυάρα ναὶ οπὲ οἢ οα 

εατίῃ: Ὀδαΐ (μαὲ 85 ἃ πιαῖζογ οὗ ἔδλοϊ Ηδ δοιὰ (δε νἱοκεά ἴο 

Ρίοβρεσ.. 80, ἰξ 2133 18 ογ ρίπαὶ, [οὉ 8αγβ8 ἰηπάδεά ἔπαὶ αοά ἄοαβ5 
)υάρε ἐδ παρ δηῖ5 οὗ δάνδη, Ὀπὶ ποὶ {μαΐ Ης οομζα ηοΐ, ᾿Γ Ης 

ψουἹά, Ἰυάρε ἴπ6 ἱππαδίταηῖβ οὗ δαγι ἢ 88 ννε]].. “Ἅ7οὉ οὔβεγνεβ 

τε ἰγ, ΕἸΊΡΗΑΖ ἰ5 αἰνναγβ Ἐμεοϊορ  ζίπρ' ἀῃὰ αβϑυπιε8 {πὶ ]οὉ ἀοε8 
50 ἴοο" (Ὀ.).--- Τάγου, Ἀ] (Ἰοοκίηρ) ουξ. ΠγουρῊ : 26χ. τ126α. 

Σ4. Ο» ἐλο υαι] ἀΌονο ἴδ οἱουά58 (ορ. 5) : 566 ῥδ1]. ἢ. 
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16 ὙΠῸ που Κααρ ἴπς οἷά τ ὯῪ 

ννπϊοδ νυ ἱοῖκεά πχεη αἱ ἐγεδά ἢ 

16 γ8ο ψεζα βηδίοποα δννᾶυ δεΐοσγε δεῖν εἰπηο, 
νῇοσβε ἔουπάειίοη νγᾶ58 ρουγδά οι 85 ἃ βίγοδιι : 

Ἡ ὍΤο 5αϊά υπίο σοά, ““ Περδεῖ ἔγου υ8᾽᾿:; 
Αηά, ““ἵνμεῖ οδὺ δες Αἰαιϊ δὲν ἀο ἰο ἸΒΕΤΟΣ 

Δ γεῖ Βε Β]1εὦ πεῖν Βουβεβ τ κοοά (μηχα 
Βυὶ [Βς οουηϑεῖ οὔ {πε νἱϊοκοά ἰδ ἔλγ Ἰδέ πιοῖ 

τοί, Εἰίποῦ: Ὑἱς ποὺ ρεγϑίϑε ἴῃ ἐπαὲ ὑηΡο]οῇ πὶ αοά᾽ 5 
ἡυάρπιεης ψ ποῖ τυϊοκεα πιεη ἔγοπι {π6 δαγίϊθϑε εἰπιθὸ5 ἄοόνγῃ ἴοὸ 
ἴῃς ῥγεβεπὶ ἤᾶνα σπου ϑηδά, δηὰ [{κ6 ἔπεπὶ ρεγβῃ υἱπτἱπιεῖν ἢ 

Οτ, νἱἢ ϑρεοϊῆο ταΐδγεποα ἴὸ βοπὶεὲ δνεηΐ οὗ δηποίδθηϊ ἄδγβ, 
ψβεῖμον ἴῃς Ὠεΐυρε (80 πιοβί), οἵ, βίποβα Ὁ ἀοδβ οοῖ δὲ δς 
Βεΐίυρε βἴοσυ, βοπιὸ οἵδε (Ετ. θυ. Ρεβδκα): τς ποὺ Ῥεῖ 
ἴῃ ἀῃθο]οῇ ΠΚὸ ταὶ οὐ {πῸ πιθη ἱπ ἴδῈ ννε]1-Κηονσα δηοῖδηςὶ 
βίου ννὔο τεΐυβοά ἴο Ῥεϊδνα ἐμαὶ ἀοα 8 ἰυάρτηοηξ 'ννᾶ8 οοτν. 

ἴησ, Ὀὰὲ ρεγίβῃοα Ὁ ἰξ ὕὥοῶθ ἴπεῸ 1ε588ῷ ὍὯο γοὺ ψδηΐῖ ἴο 
ἔο!ονν παῖ δηοίθηξ ρα ἐμαὶ ἰοὰ πο δηδ ν1}} Ιεδὰ ὕον ἴο 

ἀεδιπιοίίοη ὃ 
15. Κορ ἐλδ. . . τ506}»}] οοπείπυα ἴο ναῦς ἴῃ ἴδ ἯΑΥ : ορ. 

ΡΞ. 18:52, Ῥτ, 2Γ-- -Ζὰσ οἷά τοα»] ορ. “ἴδε (ροοά) οἷά ρδιῃς," 
76τ. 615, [ἢ βυοσῇ ρῆγαβεβ οἱὰ (80) πιδν ἱπιρὶν εχίβείηρ' ἔοσγπιεσῖγ 
δπά αἷβο πον (6... “ἴδε οἱά, οτ δνογίαϑεηρ,, Β1118}, οσ, δχ  5Έ ην 
ἐοσηλεγῖυ, δυΐ Ὧ0 ἰοηρεγ πον (6.9. “16 ἄδγϑβ οὗ οἱ"). Ἧετε, 
1 πὰ ]] βίου 18 ἴο ἃ βρεοϊῆο ραϑὲ ρϑηογαίίοη οὗ πιϑη, 1ἃ νουϊά 

πδίυγαγ Ῥ6 υϑεὰ ἴῃ ἴπ6 βεοοηά 86η86, δυΐ ““Ὁ|Ὲ του Κοερ᾿᾽ 
ἱπιρ] 165 ἐμαὲ ἰξ πα5 ἴῃς ἤγϑβι, ψϑϊοῖ ἰξ ψουἹά πδίυγαῖν Πᾶνα, ἰΐ 
18 Δ]]1υβίοη 18 ρεηθγαὶ δηά ποῖ βρϑοίῆο. 

τόν. Εἰς. δ8 419: ψῇοβα [1 τνᾶ8 συϊποά ἔγοπι ἰῖ5 ἐουιπάδ- 
τίοηβ: οἵ, [γα ]γ, πὸ ουπάδιείοης οὗὐἨ ψῆοβα ἤοι8εὲ5 τεῦ 

ολγτίοα αὐνᾶὺ Ὀγ ἴδε Ὠεΐιρε. 
17, 18. 115 τὰ δι; Ὁ ορ. 21:165; 15. ορ, 118; 10 κα ιῖοῦ, Αἢ 

εἰαδογαῖς γείογξ ἴῃ 1005 οὐ ᾿νογάβ ἴο 1οδ᾽5 δοβϑοσιίοωυ ἴδαῖ 
τοβα ψῆο ἀἰβηιββθα αοά ἔγοπι ἐποῖγ ᾿ἶνεβ ργοβρεγεά : οὔ ἔπ 

οοπίγατυ, ΕἸῚΡΒΔΖ αβϑβεγίβ, ἰὲ ἰβ ἔποβα Ὧο οὐδ ἴο συΐῇ τ ἘῸ 

δᾶνα αἰβηιϊίδϑεά αἀοά. ϑυοῖ ἃ γεϊογὶ ἰῃ [5617 18 οῖ υππδῖογαὶ 
ΟΥ ἱπιργορϑδῖε; Ὀυῖ {πεβε νεῦβεβ ἃγο ὀρεη ἴο βυβρίοίση οὗὨ Ὀεϊηρ' 
βεοοῃάδτγυ : ἔοσ (1) δε ρύγροβε οὗ βυοῦ ἃ γεϊογί μδ5 δγεδυ θθεη 

ι 
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1ο Ὑπὸ γἰρβίοους "δαν 1, απὰ ψεγὰ ρἷδά 
Απά {Π6 ἱπποοεηΐ ἰδ σῇ τΠδηϊ ἴο 5οόγῃ ς 

309 (ϑαγίηρ), ““ϑυγεῖγ "πεῖς βυιρβίδησθ᾽ 15 ουΐ οΗ͂, 
Απά {πεῖν αἰΐισδηοο {πὸ ἦγε μαί ἀδνοιυνγεάν" 

31: Ασοσυβίοπι, πονν, δ γ56 1 ἴο Πἷπι, δηά ὃε αἱ ρεᾶοϑ: 

Ὑδεγεῦν ψν1}} τπΐης ἱπογεαβα Ὀς ροοά. 
Ἵ Ἐδρεῖνο, 1 ΡΓΑΥ ἴπεα, ἀϊγεοσιίίοη ἔγοπι δἷ5 πιουτῃ, 

Απά ἴᾶγ ὑρ Πῖ5 τψνογάβ πη (πΐης Ὠεοατί. 

αἰϊαϊηοά ἴῃ 15.16; (2) 117: ἱπτογγαρὲ πε οοππεοϊΐοη Ὀαΐννεθη δ 
Ῥἱοἴιυγο οὗ Ἰυάρπιοης οὐ ἴδε νἱοϊκεά ἰῃ 15: δηὰ πε ἐπιοξίοη δπὰ 
οοπηπηεπξ οὗὨ {86 τἱρσβίεουβ ο4116ἀ ἐογίἢ ὃγ ἰὲ (195). ΑσοογαϊηρΡ 
Βυ. Πα. Ρεδίκα οπις 17; Με. σῇ. οαιντε 18 οη]γ.--- ΤῸ 5] ὮΪ ἐο 
ἑλόνε: Ὀὰΐ 566 ΡὮ]. ἢ. 

19. ΤΗς ραϑὲ θηβ865 (566 ἢ]. ἢ.} δα Π Ξεῖγ ἴο ὃ τῖρδε 1 
ἴῃς ΑἹ]υδίοη ἴῃ δὲ 18. ἴο ἃ βρεοίῆο δνεηξ (566 οὐ 155); δυΐ 1 τ868 
γοΐδγεηοο ἴπετε 15 σϑησγαῖ, ἔπε γεαιεηπίαινεβ οὗ 3) 5ῃουϊά δ τε- 
ταϊπεά Βογε : 2δ6 γέρλέέοις 566 ἴῃς ἴαϊα ννὨΙοῖ παρ τυ 4} Ὀεΐα 115 

τῆς νἱοκοά ση»α αγὸ ρία. ὙὍΤὮδ ἐγεαυδηίζαίνεβ νου πηακε {πῸ 

ν. 8ἃ5 ἃ τεϊοσζί ἴο 18 (Βι..) πιοσὲ ροϊηϊεά, Ῥὰξ 866 Οὐ 17. 
τ 5, σρ. ΡῬξε. τογῆ, 

20. Τλεῖν σωδείαμοο ἐπὶ 80 Θ: Ἐἢ ἰβ Ξυρροβοά ἴο πιεδη δδοϑα 
ἐλαέ γοσὲ τ αραΐρδέ τς: Ὀὰῖ 566 ΡΠ. η.--- 7: εἐν φβέωμενιοε) ὈΤΝ : 
50 Ῥ5. 1718, ορ. ΠῚ", [5. 157, ““ὙΠε γεπγηδηΐ οὗ ἔβδηι" (ΕΝ...) ἰ5 
ποῖ ἃ ργοξεγβθῖς γεπάἀδγίηρ,, Ἄνθη 1 32) ἴῃ " 158 γοϊδίπϑά.--- Τὴθ 3» 6] 
158. ῃ, 

21-30. Τἤοῖς ἰ5 511} ἕορα οὗ παρρίποϑϑ δηά ργοβρεγὶ ἐν ἔοσ 
7οὉ πὸ δυὶϊ Ιεαν658 ἴπὸ ΔῪ οὗ ἴῃς πἱοκεά δηά τεϊυγηβ ἰο αοά. 

ΤΗῖ5. σοποϊυδίοη τοβοπιῦε5 πδὶ οἵ ΕἸρἢ.42Ζ᾽5 ἤγϑί βρεεοῖ, δηά 
οοηίγαϑῖβ 8 (πὸ ἀατγῖς οἶοβα οὗἉ [δε βεοοηά βρεδθοῆ. 

21. 1 γου »}} Ὀὰυϊ δοαυΐε8ε ἴῃ Ηἰ8 ἀδθαϊηρβ ἡ γοῦ, γου 
ν}} ἢπά γουγβεῖ δὲ ρεδσα τυἱτἢ Ηἱπι, δηὰ γουγ 116 ργοβρεγουβ. 
Οα ἢ", 566 ρΡῃϊ]. ἡ. 

22. Φίρεοίξο᾽} ΤΜῪ ἢ τοογεῖς (ἸὙἼΟΝ) : ορ. 15. 539 (1 ΟΝ), 119 
( 3). Ορ. αἷϑο δε υ8ς οὗἩ [ῃς ἰεζπιὶ οὗ πυηδη αἀϊτεσιίίοηβ οὗ 
ἰπβιγυοιοηβ (4.5. ΡΓ. 15 γ). Ὑπὰ πογάβ οὗ σοά ἰμαΐ δὰ ἴο 
ἀϊγεοῖ ]οὉ ατὶρῆς ατὸ ρίνθη ἴῃ 338. : ΕἸΊΡΠ ΔΖ ἰ5 ἐμε πιεάϊαϊον οὗ ἃ 
ἀϊνίπε τονεϊδιίοη : ΟΡ. 4135. οἿ 1.1] 
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5 ΤΡ δου τεϊυγη ἴο ἐπ ΑἸπιρ μέγ, "δηά πυπιδῖα Ἐπ γϑεῖ"; 
Ἐἴδου Ρυΐ ἀνναῪ υπτρῃιδουδβη685 ἔαγ ἔγοπι (ΠΥ ἰοηῖβ ; 

Ψ Αηά ἴα ροϊά-ογε ἰῃ ἴῃς ἀιπί, 
Απά (ροϊά οὔ Ορδῖγ διποηρ' ἴπε τοοῖκβ οὗ ἔα υδάγε ; 

3. ΤΏεη Ψ1] τπς ΑἸπιρ ιν θ6 τδγ σοϊά-ογα, 
Απά ΓΗϊς ἀϊγοσείοη ἢ τν}}]} Ὀς 5: [νοῦ ὑπο ἴδ δα; 

36 Ἐὸγ ἴπδη δου τὲ ἀεἰρδξ ἐγ 561 ἴΏ 1Π6 ΑἸπιρ μέγ, 
Απά ΠΗ ἃρ τδγ ἕδος υπηΐο Οοά. 

51 Τῇου ὙΠῈ πιαῖκα ἐγ ργάγογ υπίο Ὠΐηι, ἀνά δα "111 πεας ἔθ ; 
Απά τῆν νον ἴδου νἱ] ρεγίογηι. 

35 Τδοι Ὁἱᾶῖ α'80 ἄδογεα 8 [πίηρ,, δηά ἐξ τ}1}] Ὀς ἐσ δ Ὁ}15ῃ 6 υπῖο 

δες; 

Αηά ΠΡ 5841] 5Βῃῃηπε ἁροῦ ΤΥ τναγ5. 
39 Ὸν Γαοαἷ ἀρ ϑο Ἷ ργίάς, 

Βυῖ πίπι [δαὶ 15 Ιον οὗ ἐγε5 δ βανεῖῃ. 

23. 45πὼ λωριδίε ἐλγεο 7} Ἰὴ ἕλοις «λαῖὲ δο διεέζέ ἐρ: Ὁυξ 5εἊ 
ΡὮΪ. ἡ. 

24. 1,εἴ οὉ πο πιογὲ ρΐἷδοα ᾿ὶ5 οοηῆδεπος ἴῃ ρμοϊά (413), 
δυΐ ταῖμεγ ἴπγονν [Ε ΑΌΤΑΥ 85 γογί ἢ! 688.---Οὐὐα 97 Οῤλὲ»] οἰϊπιαςιῖς 
δῇτεγ ροϊά-ογε : ορ. 2ϑῖδ, Ου ἰδδπεβοβείοηβ οὔ πε ἰδπά οἵ Ορμῖσ 
ψἤοποα μ5 Πίρηγο-ρυζοά ροϊά οαπιθ, δες ΖΦ, ϑέ. δρὰ 228, -.σ. 
Οῤλέ». 

25. ῬοΞϑβ δγ ΕἸρΡἢ4Ζ βρεαδῖκβ ψἹἢ ἃ γεοοϊ]δοϊΐοη οὗ ἔς πιδδη- 

ἱπρ οὗ πῖ5 οὐνὴ Ὠδπια, ΠῚ αοά 8 ἔπε ροϊά: οὗ νυ} πανα τδα 

᾿Β8π16 δη]ογπιεηΐ οὗ αοά 85 ΕἸΐΡἢ 2 ἢ45.---Α πα λές ἀἐγοοξέονι τοῦζ 
δε εἰϊυον] ἘΝ. ““ἀρλά ρτγεοίοιιβ δίνας" (45 ἃ βεοοπά ρῥγοάϊοαίϊβ 
ἴο {π6 ““ ΑἸπιρ ιν " ἴῃ 53)--ἃ οοη͵εοΐυγαῖ τεηδογίηρ οὗ ἢ): ες 
ῬὮ. ἢ. Φέγεοοξέον ἃ5 ν.Ἷ3; ἴον ἴπ6 βϑηξίπιθηξ, ορ. 5. 1011. 

26. ΜΙ " ορ. 27105, 15. 5814; τιῖτῃ ἢ ορ. 2710Ὁ,-- ὴῇ ὦρ ἐὰν 
“)ποε] ἰᾳ ςοηβάεηοε, ἴο 8ε6 Ηἰπι δηά ἴο δον Ηἰπι ἃ ἕδοα ἔγεβ 
ἔγοπι ἴγαοα οὗἩ βδῆδπιε δηά ρὲ: ορ. 116: οἵ. τοἱδ, 

27Ὁ. 15. Ῥδγβὶ οἱ ἐο πὸ βεοοηά μα] οὗ 35: 17ο0 ὙΠ]Ὶ αν 
οσοαϑίοη ἴο ὈΔΥ δὶ5 νον8, Ῥδοϑιιβα αοά νυ] πανα ρτδηϊοά (ῃ6 
Ργαγεγ ἔογ {πε Δ] Π]πιεηΐ οὗ νέος ἴῃ νοῦνβ νοῦ ργοηιῖβοά. 

28Ό. Οἱ. ν.11.͵ 
298. Ἦ ἰ5 υπΐπεε! Πρ Ί 16 ἀπ σδηποῖ δας ἐπα πιϑδηΐηρ,, ανεῶ 

ἱξ τῆδὲ τνογα βυϊδῦϊς, ρίδοεά ρου ἰὲ ἰῃ ΕΝ. 866 ΡΒ]. ἢ. 
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89 Ης ἀεἸϊνεγεῖῃ ἐπα ἱηποοοηξ Γτπδηἷ, 

Απά Γίδου 5841} 6 ἀεἰνετεά τπτουρἢ ἐπα οἴδαππθββ οὗ 
τῦγ παπᾶ. 

30. Τῇ πιειγοδ!γ αυοϑίϊοηδδῖς δηά οἴδιουννϑο νεΎῪ ἱπηργοῦ- 
4Ὁ]ε ἰεχὶ οἵ 32 τεδάξ : Ηδ ἀεἰνεγθῖ πἰπὶ {παὶϊ 18 ποῖ ἱπηοοεηξ, 

ἀπά δὲ 5 ἀεἰϊνετεά, ᾿πγουρῖ [86 οἷεαπηθββ οὗ ἔν παηάς : [Π 5 
[5 Ὀδθ υπάεεβίοοα ἴο πιοᾶη ἴπαὶ ἀαοά, οὐ δοοουπὲ οὗ [οδ᾽ 5 

᾿πποοεηοθ, ἀεἶϊνεογθ ἴπ6 ρα ΠΥ ; 1 ττουἹά τΠδη 6 δὴ υἀποοηβοῖοιι5 
δηιϊοϊραϊίου ου ἴδ ρατὶ οὗ ΕἸῚΡΠ4Ζ οὗ νδαῖ παρρεηβ βυ βθαυ θη 

ἴο Πἰπη861 (423). Ἐνεῃ 85 ἐπιεπάδά, (πα ἰεχί (οη οἴπεγ ἐπιθηάδ- 
τἰοηβ 866 Ῥἢ1]. η.}) ἰ8 ποῖ ἃ νΘΥῪ ἔογοὶ ΕΥ Ἔχργεβϑοά οοποϊυβίου 
ἴο ἴδε βρεεςῆ. 

ΧΧΊΙΙ., ΧΧΙΝ. 7οῦ᾽5β γτορῖν ἰο ΕἸΊρ 425 {πἰγά βρδθςοξ, 
--πικα δὴν οὗ ἴδε ῥγενίοιβ γϑρ 168 (Ὁ ορ. οο. 3, 29--31)}, [Π158 

Βρδδεοῦ οοηΐδίῃβ η0 αἶγοοϊ δα γοββ ἰο ἔπ ἔγίθη 8: (6 ψῃοΐα 

πιὶρς θὲ πιοηοΐοριιε. ΤΠ βρεεοῦ [8115 ἰηΐο ἔννο πιαίῃ αἱνἰβίοηβ 

οογγεβροηάϊηρ ἰο ἴἢ6 ἔνο οδαρίοτγϑ : (1) ο. 23--ἰῃδ γί α16 ργὸ- 
βοηϊθα ὈΥ ἀοά᾽ 5 ἰγεδίπιεηϊ οὗ ]οῦ ; (2) ο. 24---Ὅγ ΗΪ5 ἰγεδίπιεηὶ 
οὗ πιθὴ βΈπεγαῖυ. ΒΑΓ οὐ πα ρστουπά οὗ ἔογπι, ραγίυ οὐ [Π6 

δτουπά οὗ Ξβυδβίδπος, πιαοῖ οὐ 411 (εχοερὶ {πὸ ἰαβϑὲ ν.) οὗ ο. 24 
[μδ5 Ὀδδη γτεργάθα δ5 δά δά ἴο, ογ βυυϊββιίξυϊεά ἔογ ἃ ραγί οὗ, 1π6 

οτἱρίηδὶ τοχί. Βυὲὶ ἰμαὶ ]οὉ 5δβουϊά, 45 ἴῃ ἢΪ8 ὑγενίοιιβϑ Ξρεθοῦ 

(ο. 21), σΆγΎΥ ὶ5 οοηϑίἀεγαίοη οὗ ἴδ τ αἷς Ὀεγομά 115 ρυγεῖν 
Ῥειβοπδὶ ταΐδεγεηοθ ἰ8 ΠΟΥ δπουρῆ, δηὰ 2435 ἔογπιβ, 85 18 ἴῃ- 
ἀεεά δὐηπιετοαὰ ὉΥ πιοβὲ, δη δϊορεῖμεσ ργοῦρδῦϊε οηάϊηρ ἴοσ 8 

βρεεοῖ οὗ [Χοῦ. Τῇῆε ἐχοβεάϊηρὶν οογγυρὶ ἰδία οὗ ἴππ εχ οοπ,- 
Ῥ᾿Ιοαΐο58 ἀεοϊϑίοη οα [86 οτἰ τοδὶ ργοῦίθπι: 866 ξαγίπεσ οἢ ο. 24. 

Αϑβϑυπιηρ 6. 24 ἴο Ὀ6 ἴῃ [π6 πιαΐπ ρεπυΐπα, [π6 Βρδαο πΊΔῪ Ὅ6 

ΒυπηπηατὶΖεά ὈΥΙ ΕΗ ἴδιι5 : οὔ, βυβετίηρ 511}} (231), 5111 Ιοηρβ ἕο 

Βδηά ἀοά δηά δγριι Π΄8 οδβε τ Ηἰπὶ (5; ὈὰΣ 6 σδηποὲ ἀο 
80 (05): οουἹά 86, πε 8 οεγίαίϊῃ ψνῆδὶ ἴπ6 ἴβϑιια ᾿νουἹά 6, ἕο 
Οοά τοϑῖν ἵκπονβ 88 ΜῈ11 δ8 ἴοῦ ἢ ἰπ)ϑεῖ [ο0Ὁ᾽8 5ἰοδάξαβι 

δάπεογδαηοα ἰο ἴδο τρῃς (190-12, Ὑεὲ βἰποο, ἴῃ βρίξες οὗἉ τπ|5, αοά 
5 ονϊ ἀθηε θεηΐ οὐ σδειγίηρ᾽ ΤΒγουρ Ηἰ5 Βαγϑὰ ἱγεαϊπιεηξ οὗ 

Πίπι, ἔπαγα 18 ὩῸ δβϑσᾶρα ἔογ [οὉ (ἔογ σαὶ ἀοά ν»1115, Ης ἀο65), 

Ῥαυΐ οΟὨΥ ἀἴδηιαν δηὰ ἀδείζηθββ (15.10͵, Τα βαπιὸ ἀϊβσεραγά οὗ 
εἰρῦς Ὁγ αοά ψπϊοῖδ οὗ ἔδεϊ8 ἴῃ ἰ8 οὐ οΑΔ56, 86 ρεζοεῖνεβ ἴω 



200 ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [Χχσα. 1-2. 

ΧΧΧΙΙΙ. 1 Απὰ ]οὉ δηβϑινεγοὰ δηὰ βαίά, 
3 Ενοη ἰο-ἅδγ 15 πιῦ οοτηρ αἰπὶ ΓΟ ΟῚ; 

ΓῊΪ5᾽ παῃά ἰβ ἤδανυ ὕροῦ τὴν στοδηΐηρ. 

οἴδεῖβ (Ὁ); 50 ἐμαὶ μἰβ φυβίίοη ἰβ ποσὰ ἔπδη ρεγβουδῖ; ἰδ ἰ5 
ποῖ πηεγεῖγ, ΝΥ πτυβὶ 1 βυβογῦ δυὶϊ, ΝΥ ἀο 50 πιδην νἱοῖϊπι5 
οὗἩ νἱ͵ἱοϊκεπεββ βυῆοσ, αοά σαπιδϊηΐηρ 411 τῇς ἔπιε ἱπάϊδεγεηιϊ 
δηά ἱπδοῖῖνα (241) Εὸγ ἴδε νἱοκοά ρυζβὰς {πεῖς ποίασγίους 
Ῥιδοιίοεβ (5.2), {πεῖς νἱοείπι5 βυβεγ (5:13), δηά Οοά ἰακεβ Ὡο 
δοοοιηΐ (13. ὙΤῆγες οἶαββεβ οὗ ἴποβε ψῆο βἤυη ἴῃ ἰἰρδς 
ἅτε ἀεβογθεά (15.117, Μν.15:9 ἀγα τῆγουρἢ ἱεχίυδὶ οογγιριοι 
αἰϊορεῖίπεγ οὔβουτα οὐ δηιδίρυοιυβ, δυϊ ἱπ ραγί ΠΕ ΔρΡραγεπ 
ἀεβοσγῖδε ἴδε δῖε οὗ πα τυϊοκθά 88 ἸπδρρΥ (18:39), ἴῃ ρατὶ (516 5) 
85 ὨΔΡΡΥ. ἴῃ ἴδε οοποίυάδϊηρ' ν. (3) 10Ὁ ἰη 5518 τμαὶ εἰ ἀδβοσγίρ- 
τἰοηβ βανὲ Ὀδε ἴσια ἴο ἕαοῖβ. ἴῃ 811} [815 [00 πιδῖζεβ πο αἀϊγεοϊ 
τεΐδσεμος ἴο ψῆδὶ ΕΠῚΡΏΔΖ παὰ ἰδὲ 5δἱά ; διυΐῖ ἱπάϊγεςι γ δα 
ἰγανεῦβαβ 8 ἴννο πιδίη ροϊπίβ: δραΐϊηβὶ ΕἸΡἢ4Ζ᾽ 5 δοσιιβαῖϊουϑ 

τ (2258), Βα ἰηβίβϑίβ οὔ ἢἰ8 ἱπποοδῆος δηὰ ἱπίερτιυ (237: 19:13); 
δραϊηϑὶ ΕἸΙΡ ἢ 42Ζ᾽5 οἱοβίηρ ἀρρϑαὶ ἰο ἰἶπὶ ἴο τεΐυγη ἴο ἀοά, 

Π6 δχργεββεβ [πἷβ ἰοηρίηρ ἴο δηά αοά; δυῖ ἀοά ἰβΒ ποῖ ἴο Ῥὲ 
ζουπά. 

2. Ξυόη ἐο-“4»] οὐ ἐο-ἴαν αἶδο; τιϊ8 5εβπις ἴο ἱπιρὶν μα ἔπε 
ἀεῦαῖε ἰαϑἴοα πιογὰ πη οἱς ἄδγ, δὰ βυρρεβίβ ἴδαῖ ΕἸΣρἤαζ᾽ 5 
τοῖγά βρεβθοῦ πιαγίκοα [6 Ὀερτηηίηρ οὗὨ ἔπε [Πἰτὰ ἀδγ᾽5 ἀϊδουπδίοη; 

δηὰ παῖ {π|5 ν. 5 ἢ 100᾽5 ὅγβξ γτεπηδγὶς οἡ ἴπὸ ἄδγ ἴῃ χυδδιίοη. 
Οἱ επιοηάἀδίίοηβ βυρρεκίεά ἴο ἀνοϊά [Πὲ5 ἱπιρ᾽σαίίοη, 566 Ρ1]. ἢ. 

-Ορερίαϊμῆ) 219 ἢ. ; οοπιρίαἰηΐ, ἡ. 6. οοπιρί αἰπΐηρ,, ἰ5 πογα οἱοβεῖυ 
αϑϑοοϊδιεἷ ψἱτἢ δουῖα δυβετγίηρ; ἠοίς ἴΒ6 ρᾶγα]]6ῖ “ὁ στοβηΐηρ ᾿ 

δηά ορ. γ18. 105 5υδεγίηρβ 51}}} ἄγαν ἔγοιι. δαὶ Ὀἰτῖει οοπι- 

Ρἰαἰπίηρ᾽ δηὰ ριοδῃϑ.--- 327] ορ. γ1}; ἢ ἀδῆαηξ, ν᾿ Ὠϊοῖ νου 
τάθδη ἴδδὲ [οὉ 15 85 {16 ἱποϊ θὰ 85 ἐνεγ ἴο δάἀπιὶξ {πὶ οὐ ννῶ35 

ἀδδϊϊηρ 5} τ Βἷπι, απ 68 {|| κεν ἃ5 ὄνεῦ ἴο βαιϑίῃ 

ΕἸΙΡἢ ΑΖ: 566 ρἢ]]. ἢ.---ὐὔῖςς λανπῆ (Ὑ ἃ5 τοῦ, ορ. ἢ9, 1331) ἐς λεαὉ»} 
ορ. Ῥ5. 324, 1 5. 5; ἰῃ βρίϊίε οὗ 100᾽5 στοδηΐηρ (333) υπάοῦ 
Βυβογίηρβ αἰγοδάυν ἱπῆϊοϊοά, αοά «βῆϊοῖβ Ὠΐπὶ 51}; 80 ὅτ 5. 

ἸῺ ̓ δ5 »» λαμ, ὈΪΟΝ 15 Βυρροβαά ἴο τπθϑῆ: 1 ἀο πιν Ῥεβί ἴο 
σἤδοῖς πὶν ρτοδηΐηρ, Ὀυΐϊ 'π ναΐῃ : 866 ΡὮΪ. 0; οὐ ΑΝ. ““ πι. 
βίγοκε [5 μεανίογ ἴλη ΠΥ ρτοδηΐηρ," 86Ὲὲ αἷ5ο δ. 
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8 0 ἢ {μαῖ 1 ἱκπενν νῆετῖς 1 πιΐρμὶ Πηά δῖπι, 
ὙΠδῖ 1 πρὶ οοσῖα ὄνεη ἴο ἢὶ5 {τ υπαῖ] 

41] νουϊά δεῖ ουὔΐ ΠΥ ο886 Ὀείοτα ᾿ἷπι, 
Απὰά Η]] Ὧν πιουϊῃ τ ἀγρυπιεηῖβ. 

δῚ νουϊά ἱεκηονν [6 τνογά5 νοῦ πα ψουϊὰ δηϑινεῖ πο, 

Απὰ υπάετεοίαπά πνῖῆδῇ πὲ τνουἹὰ 58 υπἴο πιο. 
4 γνου!ά με οοηϊεηὰ »ἱτἢ τς ἴῃ ἴῃς ργγεδΐηθβϑβ οὗ πἷβ ροννεγὴῷ 

Ναγν: δυῖ ἀσ ψουϊὰ σίνε περ υηΐο πα. 

3-5. ΛΝῊΣ {61 πε ἴο τεΐυγη ἴο αοά (223) 1 οηἵγ 1 κπονν 
ψΒεῖε οὐ ον ἴο τοδοῦ Ηἰπιὶ} Τῇδὶ] ἀο ποῖ ἰ5 στουηά δηουρἢ 

ἴῃ 1561 ἔοσ οοπεϊηυθα οοπιρίαἰπΐηρ. []οὉ οουἱά Ὀυϊ τεδοῦ αοά, 
πον ρἰδαϊγ (ορ. 1335) νου]ά Πα βίδίε μἷβ οὐνῃ οδβθ, δηά (6) μδαγ 
(οὐ 5 τερίγ ἴο ἱξ. Ου ἴδπε οοποτγίδενεβ ἰῃ 4", βες 6-Κ. τοδί 

48. Ορ. 13}3.---ἀγρερεθη) 135: [86 νΌ. 138. 
6. 1 ουἷγ ]οὉ οουὰ τοροῦ Οοά δηά δγριις 15 οϑβα δείογε 

Ηΐα;, εἰσῶι, οοῖ πραιϊ, νουά ἀεοϊάς, δηὰ 100᾽5 ἱπποοθησα νουὰ 

ἔογ Ἔνεῦ ὃς 6βί ὉΠ μά. 10᾽5 δἰεἰυάς 45 ομδηρδά βἴηοο ο. 9: 
ἵδπετα (δ 1.30. 82.) ἢ6 18 ροββεββϑά ὃγ {86 ἐπουρῆξ {πᾶΐ, ἐνε 1 
[α οουἹὰ Ξἰαπὰ Ὀείοτε αοά, αἀοὐ 8 πιὶρεῖ νου ἀεῆεοι δὲ5 εἰρη, 
δαὶ αοά νουὰ Ὀγονδεδῖ δηά ἰογτὶεν Ηἰπὶ ἱπίο πιδικίηρ᾽ Εἰπιβεῖξ 
ουὲ ἴο Βα συγ ; ᾿Ἰπουρῃ ἀνε δεῖς (δ, ορ. αἴ5ο 13. 5) Πα 15 
δυγα δου ρἢ (παῖ, 1 αοὐ ψουὰ Οὐ δὐϑίδίη ἔτοπι Ἂχογοϊ βίῃ ρ' 
Ἣ!5 πιρῃι ἴο τογγν, δε οουἹὰ 65. Δ Ὀ]15}} Πὶβ τρῖ. [ἢ βοπια 
πιοδϑυγε 1415 δητοίραίεβ ἴπ ὑσγοβεηΐ ραββδαρε; δῃὰά ὄνδῆ ἤοσγε 

τς δα45 πο οοηδάεδηςε ἴπαὶ δα Ψ1}] τεδοῖῦ ἀοά (χυΐϊία ἴΠ τανεγβο, 
8:10) ἀπά 15 511] οοηνίποεά (παΐ, ὑππεαγά ὈγῪ αοά, ἔς πιυδὶ 

Ὀοοοιῆα ἔπε νἱοιϊπι οὗ Ηἰ5 πιρῆς (185-17, Βιυ., νἱῖῃ 5 σαὶ 
δαχοηἀδιίοηβ, γεϑάβ: Βεδῃοϊά, ἴθ πὸ σγεδίηθββ οἵ Ηἰ5 ροννογ 

Ης πιίρῃε οοπίεπά ἢ πε, ΠΓ οηἱγ Ης [Ηἰπι561] ψουἹά ρῖνε 
πεοά ἴο πιὸ: ἴῃ [π|8 οαϑῈ [00 ἰβ γεάιιοίηρ δὶΞ οοηάϊίοηβ ἴο ἃ 
ταϊηἰπηυπι: Πα 5 ὨΟῪ ταδαν ἴο ἔδοο ἌἼνεὴ Οοα β πιρῆϊ, ἢ αοά 

ν1}1 δαὶ δἰἰεηά ἴο ἴπι. 
6. 27ε] τῃε ἐχδοῖ ἔογος οὗ {πε δπιρῆδϑὶβ ἢα5 ὕδεὴ αἰ εγεη Εἶν 

υπάεγβίοοά : “274, Ὀεΐηρ νβαῖ Ης ἰ5.᾽ (Ὁ γ.); ““αοά Ηἰπι5εῖξ, 

διὰ ποὶ πιογοῖνγ ἃ πδη" (Ὠ1.); “ΗὀἜ ψῆοῦι 1 ποὺν ποῦν 45 
Ηἰπιὶ τῖο ἰβ αἰαυὺβ οὐ ἴῃῸ βἰάβα οὗ γτρβε" (1216 το) --- 
θυ. 
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Υ ΤΆετε σουϊά δα ἀρεῖ χδξ πὰρ 6 ἀτριυΐηρ ἱἘἢ Βΐαι; 
Αηά 1 5πουϊὰ Ὅς ἀεἰϊνοτεά ον Ἔνογῦ ἔγομι ΠΥ πάρε. 

8 Βεδβοῖά 1 νὸ ἐογσασγά, δυϊ δες 15 ἠοῖ (ἔπετο)Σ 
Απά Ῥβοϊκναγά, Ὀπὲ 1 ρεγοεῖνε δίπι ποῖ ; 

ΓῚ φεεῖς Βίπι 1 οὐ (ἢ ἰεῖς δβαηά, 01 1 Ῥεδποῖά παι ποῖ ς 
ΓΠῚ ταγη ἴο (δε εἴχδι Βαηά, Ὀαξ 1 ἀο ποῖ δες δἷπι. 

19 ἘῸσ δε Κπονεῖῃ [86 ταν παῖ 1 ἰαξο, 
1 Βς ἐρεῖ πιο, 1 58.411 σοπια ἔοσί 45 ροΐά. 

γ. 4π|ῤγέρλέ πια0} {1 τὸ 7]00 ἴδε ὑρείρδι (1); ἴδ 1πὸ ἰς 
ποῖ ἃ βεπεγαίὶ βίαϊεπιοηξ (ΕΝ.), Ὀυξ ἃ βίδίοπηθηϊ οὗ τβαὶ πψουϊά 
ἴαἴκε ρίδος 1 }οὉ οου]ὰ Πηά ἀοά. 

81. Βυῖ ]οῦ οσαπηοί βηὰ ἀοά, ἀνομ ἢ πα πιοϑὲ ρεγϑἰβίθης 
βεεκίηρ. Ὅμὸ νν. Ἔχρ]οδῖα τυ μαῖ 15 ἱπηρ]οἱξ ἴῃ 5, δηά ἱπίογγαρὲ 
ἴδια οἷοΞξα οοππεοοίίΐοη Ὀεΐτνθθη Τ δηὰ 10, δπά γα, ρεγῆδρβ, 85 Βα. 

ϑυέ. Πα. οοποϊυάςο, δὴ δάάϊιίοη ἴο ἴμ6 οτἱρίπαὶ ἑαχί. (ἃ οπιἱῖίβ ἢ 
οὐἶΐγ. ὙΠ νν. γϑβαηδῖθ, νους ποννενοσ ὄχργεβϑίηρ αυϊΐο 
6 8δπὶὸ ἱπουρπὶ 85, 911", 5. 3096 110... Χορηοαγα . .. δαοῖ- 
ποαγὰ . .. ὁ λαπᾶ. .. γήρλέ λαμ οἵ, ἐαεέ . .. τοεοί .. 
πορέδ . . . ϑομέλ.---ἰρογοοέυε λέρε ποὲ. ... δ ποΐ 566 λΐῴη) ορ. 
οἷϊ: ἴῃ ῥάγα]]ε}15πὶ τυ {Πε86, ἀσ ἐς ποέ ἴῃ 855 πγηθδῃβ οὗ οοιιγβα : 

ἢς 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ἔοιιπά ὈΥ πη6.---7 «εεκ λέ») Ἦ τολϑρὰ ὧδ τοογᾶς, ἴῃ 
νοῦ Πε]. ἀδεθοῖβ δη δ] υδϑίοη ἴἰο ἴπ6 Ὀεϊϊε τπᾶὶ ἴπ6 Νογίῃ ἰς 
τῆς υηηϊϑποά ρατί οὗ πε ννοτ. Βα (παῖ, οσ ψοσγο, αοά ννοτίκβ, 

8 ποῖ {π6 ροϊηξ οὗἩ ἴπε ρᾷ558ΡΈῈ.---7 2ωγ}} Ἀ λδ ἔωγηις. ΕΝ. 
“8 Βίάδι Πἰπ56 1," αἰ νίηρ ἴο 38 ἃ πιδδηΐϊηρ ροβϑίθ]ς ἴω ἰΐβεὶῖ 
(566 ΡὮΪ]. ω), Ὀὰξ πηϑυ ταῦ] : “ἔοσ δῖ ἰβ ἔπεγα γεπηαγκῦϊε ἴῃ 
οὨ6 ποῖ 5ϑαίηρ' ομς Ψῆο Πάε5 ΠΙπη56 1" (Θοδυ.). 

10. 2: γ] 18 ὃ: τὰ δὴ δἀαϊιίοη, 1018 οὐ ρίπα!γ ρανα ἴδε τοαϑοῃ 
ἔογ 1ο}᾽5 οοπῆάεηοε ἴμδΐ Βα ψοιὰ εβίδ Ὁ} 5} μἷβ οαβα, ᾿ἔ δνὸσ δ 
οουἹά οοπια Ὀεΐογε ἀοά: {πὶβ οοηῆάεπος δείβεβ ἔγοπι ἴῃς ἔδοϊ 
[δὶ Εἰ οοηάδυοῖ πΠ45 Ὀδεη τἰρῃϊ, δηά δὲ Πἰπιβεῖ ἴγαθ, δὰ τπδὶ 

αοά Κηον8, οἵ (7) νουἹὰά οοπια ἴο κπονν, {π|5. ΙΓ δ΄: δγα 

οτἱρίηδι, 10 πγαδὲ βίδϊθ ““1π6 γθάβοῃ ἢν αοά ν}} ποῖ οὶ ΗΪπ- 
561 Βεὲ ἔουπά δγΥ ]οῦ : Ηδ Κποννβ ἴπαΐ Πα 15 ἱπποοεδηΐ (10π13), θὰξ 
γεῖ Ψ11 ποῖ 6 ἀϊνετγίεά (15: 14) ἔγοπι Πῖ5 ΒΟΌΣ ΠΥ τονναγάβ Ἡΐα " 
(Ὁγ.). Βαῖ ἴῃ ἐπὶβ οδβα ἴδε γβϑὰὶ γεάϑοῃ 1165 ἴῃ 135, δηά 1012 δγς 
νἰγίυδ! οοηοαβϑῖνα : ἔοσ, που ρὴ Ης ἱκτπονβ 1 8πὶ ἱπποσεηΐ, Ης 
Μ11 ποῖ αραμάοη Ηἰβ ρυγροϑε ἴο ἐγεδῖ της 88 ψιγ. Ἐδηάελίην 
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1 ΜγΥ ἔοοίϊ πίῃ δεά ἔαβὲ ἴο ἢἰβ βίερβ; 
Ηΐβ νὰν πᾶνε ἴ κερί, δπά ἐυγηδά ποῖ δείάο. 

15 Τῃ οοτηπιαηάπγοηϊ οὗ ᾿ἰ5 11ρ5---Ἰ πενοῦ βεοδάεδά (ἤΌτα 16); 
Ι Βαανα ἰγθαβιγοὰ ὡρ "ἴω Ἶ τὴν Ῥοβοπὶ ἴδ ψογάβ οὗ δἷς 

πιουῖβ. 
15 Βυὶ ἢς "δαίῃ οἤοβεη Ἶ, δηὰ τνῦο οδη ἴυγη ἢὶπὶ Ὀδοῖς ἢ 

Αῃά 5 βου] ἀεϑβίγει (α {π|πρ), ἀπά ἢς ἀοεῖξᾷ [(. 
1 Ἐὸογ ες σοπιρίεἰειῃ ἴπαὶ νοῦ 15 ἀρροϊηϊεὰ ἔοτ πιὰ: 

Απά πιδην βυοῦ πίη ρ5 ἀγὰ ἴῃ πἰ5 απ. Ὁ 

Ὁ ὃὉγ δωξ (50 ΚΝ.) ἰηβίεδά οὗ», Ῥεᾶκε Ἴχρίαϊηβ [πε οοῃηθοϊίοα 
ἔδυ: ἴῃ 5ρίϊε οὗἩ οὐ 5 Ξε] οοποθαϊπιθπὶ (85), Ης 5411} οἱ οβεῖν 
ννδῖομοβ [00 5 ννᾶγβ; Ὀυῖ 1 τΠ15 ἢδά Ὀεεη ἴῃς ροϊηΐ, να 5βῃουϊά 

δβανε ἼὌχρεοϊεά 8: ἰο ἕδνα Ὄβχργεββεά ποῖ 10}᾽5 ἔγιι: 655 εβογί5 

ἴο ὅπά ἀοά, Ῥυὲ Οαοά᾽ 5 ϑυσοοσϑῖιϊ πχοαβυγοβ ἰο δία ΗΣ ΞΟ ἢ 

ἔτοπι ]οῦ ; {πὸ Ἰατίεγ ροίΐπε 5, βοννενεσγ, ποῖ ρυΐ αἵ 411, ποῖ δνθῃ 

ἴῃ Ὁ ἤδη σογγθοῖυ ταδά δηὰ ἱπίεγργεῖθά. 
ΣΟΌ. Ορ. 5. 1γὃ, δηὰ ψἸ ἢ 6262-ς ἰῃ 115, Ῥ5. 1γῦ. 
12Ὁ. Ορ. 58. 119.}. ἴον μβαά ἄοπε ψῆδαι ΕἸΐρμαΖ ἜἼχβογῖς 

εἰπὶ ἴο ἄο (2233).---7ρε "ἢν δο5072}] 580 τ: ορ. “ἷπ πὶ δελτγι," 
Ῥ5. στο}. ὮΏ “ῦΌνι, ΟΥ ποῦ ἐλαη, τῶὦν ἴατο, ΜΨὨΪΟΝ 845 Ῥθοα 
ΒίΓΔΠΡΕΪΥ τεραγάθα 45 δηςοἱραίίηρ ἴπὸ Ἰπουρῆὶ οἵ Εο. 75. 

13.117. Βυϊ ἴῃ 5ρῖϊε οὗ Πἷ5 βἰεδάξαβίηββϑβ ἴῃ ἴῃς γἰρῃε, ]οὉ 
τεοορηΖεβ παι ἀοά ταπγδΐηβ ἱπηπιονδῦϊε ἔγοπι Ηἰ5 ἀεϊεστηΐηα- 
ἔοπ ἴο ἰγοδὲ ᾿ΐπὶ ΒαυβαΪγ. 

13. Ορ. 913.----͵΄ἴο λαέλ ολοςθη} οὐ ὮἮ, ῥαγαῤλγασοαῖ ἴῃ ἘΝ... 
4δ ἰ5 ἴῃ οπὲ πηϊηά,᾽" 85ε6 ΡΒ]. ἢ. 

14. Τῆς ν. δρρεϑδῖβ ἴο οοπίδίη {πὸ δρρ]!οδϊίοη οὗ ἴῃς σιεηογαῖ 

ἄγῃ, τπαὶ ψβαὶ αοά ν»1115, Ης ἄοεϑς (18), ἴο " [0 0᾽5 ἀεβείην, 
» ἢς ἀεδιίην οὗὨἉ “κε βυβγογβ-- -πς [παπιε ἀδνεϊορεά ἴῃ ο. 24; 
ἴξ ἰ8 οὈνίουβ παῖ ἱπ ἔδοξ 1οὉ 15 βυῆεγίπρ Ἰπουρῇ τἰρμίθοιι : 
1815 πτυϑὲ Ὀ6 Ὀεοαυβε αοά .1118 1 δῃηὰ ργεβογίθεβ βϑυβδγιηρ ἔοσγ 
]οῦ; δῃά Ης ν1}] ρὸ οὐ υπάείεγγοαά {11 τπ 6 Ει}} [416 οὗὨἉ [0 ̓5 
βυβετίηρ, μ845 Ὀεεη Ἵχδοίεα ; δηὰ ἴδ 5δπΊῈ ΠΊΟΓΑΙΥ ἱποχρ δ] 6 

οουγβε Ηδ ἰπίεηαβ ἴο ριγβαθ ἢ οἴδεγβ : ἸΠῈῪ ἀγα δηὰά ν"}]}} Ὅς 

σρῃίθουβ ; Ὀυϊ αοά Δ]]1οὐν5, δηὰ νν1}} αἱϊονν, ἴπεπὶ ἴο βυθῖοσ. Βυϊ 

ἢ ἰδ ουγίουβ (1) παῖ τΠ15 ἀρρ]σδιίίοη οὗ 14 ἰβ ἐχργεββεά ἴῃ [Π6 

ἴογπι οὗ ἃ γεάβοῃ ἔου 11---τῖὴν Ηδ οοπιρίοἰειῃ ; δηά (2) {παὶ νυ βαῖ 
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16 Τπογείογα ἃπὶ 1 αἰβπιαγεά δὲ ἢϊ5 ργεβδῆσε; 
ννἤεΩ 1 οοηδίάος, 1 πὶ δγαϊ οὗ ἢ). 

16 Εογ ἀοάἄ μαίδ πιδάς πην πεδεί ἔαὶπί, 

Απά τῆς ΑἸπιρ μεν παῖῃ ἀϊππιαγεά πιε; 

1 Βεοδιιβε 1 δηὶ ποῖ υηάοης Ὀδοδιιβε οὗἩ ἴδ ἀδτγίκηο55, 

Οἵ Ὀεοδυβε οὗ π!ῦ ονῃ ἔδοο νβϊςἢ (ΠΟ ἀαγίκηοβ5 οονοτείδ. 

Οοά δρροίηϊβ ἔου ]οῦ, νὶΖ. ὑπαὶ πε 5841} βυιδῖογ ἴἰο ἴπ6 αϑί, ἰ5 

ποῖ πιοζὰ Ἂχρί ον ρυῖ; (1) 15 ποῖ νεγὺ βδι βίβδοϊογι! ν ανοϊἀεά ὉῪ 
τεδάϊηρ ἐλες (Βα.) ἔογ ,ογ; δηά 1δ 'ννουἹὰ ὃς 511} [655 δἀδαυαῖεῖν 
Ῥτεραγεά ἔογ Ὁγ 15 (νοῦ; ὄνεη 1655 δβχρ!ο ἶγ ἀϑβεγίβ (παῖ 1005 

βυβαγηρβ Ψ1] σοπείπιο), (ἢ νντἢ (πα 16 γεγὰ οπἰεὰ, οτ νει Πυ. 
ἐγδηβέογγεα ἴο ἔοϊονν 1. Ιἐ 15, πβονγανογ, ποῖ ἱπηργοῦδοϊα ἐπέ 1 

ννὰ5 οὔἱρίπδιν αἰ Βεγε με ἐχργεββαά.---Οορρέεέοέλ)] πιαῖτεβ ἴῃς 
το! σζαϊίοη ΠΥ οογγεβροηά ἴο ἔπε ἱἰηΐεηξ: ορ. [5. 4455.--- 7 λα 
τολίολ ἐς αῤῥοϊπέρα ,Ὁγ »ι6] νἷζ. τὴν ἀΐδεαβε παβίδηϊηρ οἢ ἴο 

ἀδδίῃ : ορ. 75 οἷ οἷο. ὙΤμδ 86πι ΗἩδεῦγενν ψογά (Ρη) νἱἢ 

ἀϊβεγθηΐς ἤυδησαβ οσσυγα ἴῃ 14 (566 ΡΠ]. η.}18 4,81. ὙΠῸ ἃ 
λεγε οἤδηρε οὗ ρυποίιαιίοη, ὃ πᾶν δε τεπάετεά : “πῶ 90 (ατέ, 

ογ ἴαγῃ οὐἵ), βυ σῇ 15 ἴπ6 ταϑαυΐὶ οὗ, 2ρυοόδοός αὐ ἴσιο τοίϊὰ λένε (50 

Ηοβῃ1.). 

15, Ιό. ἀοά αἴοπς ͵5 {δ οαιι5ε οὗἩ 10Ὁ᾽5 ἔδαγ: {Π6 εἰρῃδιὶς 
ννογάβ δῖα δέ λὲς 2γέςοηπο (Ἰϊϊ. ψαοδ), Οοα, ἐὰσ Αριέρλεν. 

17. Ἦ, ἱγαπϑίαϊθ 45 ἄρονε, ἰ5 ἴδκδη ἴο θὲ ἴπε περαὰ7ὰίνε 
ἀβρεοῖ οἵ ψπαῖ πᾶ5 ὕθεη βαϊὰ ἴπ 1δ᾽ : αοά, ἐ.6. σοά ἰῃ {πε 
πιγϑϊεγίουβ, ἱπαχρ  σδρῖς τναυό οὐ Ηἰἷβ5 ργονίάθβηςς (18), ποῖ 
οαἰαπιν ἴῃ 561} (1175), οὐ (ὃ) ἷ5 ἕαοε ἀϊβῆριιτγεά (10.58.) γ ΗἰΞ 
οἰ απ 65, 5 ἴπΠ6 σις οὗἩ [00᾽5 Ὀεΐηρ᾽ ονεγνποϊπιεά : 50 Ὁἱ. 
Ὁδ. Ὀγ. (ἴῃ Βοοῖ οὔ͵ δ). Βαϊ {μἰ8 15 βοδγοεῖν 1655 ἱπηργοραδίς 
τῆδη δὴ βαγίϊεσ Ὄδχρίδηδίίοῃ οἵ 38, Ἑεπιροάϊεαά ἱπ ΑΝ. : αοά αἷς- 
πλαΥ5 ]οῦ, Ὀεσαυβα [00 νγν85 ποῖ δονεά ἰο ἀΐε Ὀεΐογε οδ᾽ πη 
οᾶπια ὑροῦ ἢίπι. ἴἔὐπάεν ἴπε56 οἰτουπιβίδποες πιοϑὲ ζγασεηὶ 

οοπιηχοηϊδίοτβ ἢᾶνο ἔεϊε ἀγίνοη ἴο οπιοπάδιίοη, δηά ἴο τοδά: 

Βεοοβδυβα 1 δηὶ ππάοης Ὀοσδι5ε οὗ ἴπ6 ἀδίκηθβς, Αηὰ δοδυβο 

ταΐοῖκ ἀαγκηεββ παῖ σονεγεά πὶ ἕδος : ἀοὰ αἀἴβπιαγβ ]οῦ, δε- 
οϑυ56 πα οδπηοί 566 δα πιοδηΐηρ οὗ ψῃαὶ Ης ἀο65. 

ΧΧΙΝ. νυνί ἐπε ἐχοεριίοη οἵ 355, [δε ψῆΠοἱς οὐ ἃ ἴαγρε ραγί 
οὗὨ 115 6. πα5 Ῥεδη γεραγάθαά ΌΥ πιδῦν ἃ8 ἰηϊεγροίαιε. Τῇ 
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δτουπάϑ Δ] ερεα ἀγὸ (1) ἴδε αἰβεγεηος ἴῃ ροσίῖοα! ἔογαηι ; (2) δε 
υηδυϊ Δ 1} γ οὗ [μ6 οοπίεηϊβ ἴο ἐπε οοηϊοχί. 

(1) 7:6 ῥοεέϊοαϊ γοννε.---Με., τεἸεςτίηρ "59, οἱαϊ πιοὰ (πδὶ {η||58 βεςϊΐοη οοη- 
εἰδιεὰ οἵ ἔνο βεῖβ οἵ 5ἰχ ἰγίβεῖς β, εδοῖ: ργεοεάςεά ὃΌῪ ἃ ἀϊδϑίϊς, (ῃς ἀϊ5εϊς 8 
Ῥεΐην " δοά ΤἾ, τε ἤτγεὶ βεὶ οἵ ἐγ σεῖο μβ 155. 11. 12.28.16. 18. 9 1ῃ6 βεςοηά 35, 1 
(α ἴδης θείως αβϑυτυεά ἰο δανε Ὀεεη 1οβι), Ὁ, 33. Ὁ 5.5.5. ΒΙ., τε)εςϊϊησ 
5.4, Ν τερδγάσα [δὲ γεπιδίηδον, ἰορφεῖπεν ἱτἢ 2071, 45 ἃ βογίεβ οἵ ἐγίβεὶςἢβ 
88 ἴοϊονι: 245 "5, 5.3, 10. 8 γοῦν, 80. 4. δ. δι, δῦ. Τ, 2ή}οῦ, Ὁ. 15. 15. 16.18.9. 17 

(πἰτὰ ἴὔγες ογάβ δὐάεά), 33, 9 (ἰδ ἔννοὸ νογάβ δά δά), Ὁ (στ οης ννογὰ 
ταἀὐάεά), 3. 5 (ΔΙ ἰεγοά), "30. 5 (αἸετεά), Ὁ. ὉὨυ., τεὐεοιίίης 1.5, τεαγάβ ἴπεβε 
νν. δα οοιϑίβιϊηρ οὗ ἔους ροοι 1.6, 513 (1.105. 5), 15.186. 180.36.. 2}} υυγί(ἴεη 
«χοϊυβίνεῖγ ἴῃ ἰγίβιιοῦδ. Ηε αἰν! ἀε5 {πϊ5 ο. ἰηΐο {π6 ἰο]]ονν ας, (τις: ἢ 
(ἢ ἴνοὸ νογάβ δὐάεδά: δες ρῃ!}. ω.}, Ὁ, Ὁ 4. δ. Ὁ... 84. 6. δ. 166. 100. 1: 12 
18. 16. 25. 19. 17, 18. 280, 19. 0. 810, 2... (20:55 ΤΣ] ΠΟἢ αἰίογοά). Ὁ. οπιῖί Ἴ, δ, 28, 

διὰ πιδῖκεβ ΠἸΊΔΩΥ οὔδηψ 5 (Ππ] Ο5Ε}γ ἡοἰεὰ ἴῃ (6 Ρἢ]]. πη.} ἰη ἴῃς τγεβϑὲ οὗ ἴῃς 
ς. [τνῖ] θὲ 5βεεα ἰμδὶ Μα. Βὶ. Ὀυ. ἀξτες ἴω ἀοίεοι ες Βεγα ἐγιβεὶς 5 ἴο {π6 
εηἴϊεε (ΒΙ. Ὁ υ.), οἐ αἰπιοδὲ επίϊγε (Μς.), Ἄχοϊυϑίου οὐ ἀϊβιϊςδβ ; ἰπουσὴ μὲν 
δῖε ποὶ διιορείμεοι δρτεεὰ δο ἴο {π6 οοηβιὑεηΐ εἰεπιεηία οὗ βοπιε οὗ (Ὡς 
ετἰβεῖομθ. 1 ἴδετε ογα δοϊυδ!ν δογιίηρ [ἴκὸ δὸ σζτελὶ δ πυπιδεῦ οὗ ὁ 
τεϊσιῖο δα δὸ σνεο Με. οἰδίπ, ἱπεγε νσουά υπὐουδίεαϊγ ὃε ἃ βίγοηρ αγρζυπιεης 
ἕγοτα ἔογι αἰδίηδι (πΐ8 βεοϊίοω, ἔογ ἴῃς Ῥοοῖς οὐὁἨ ΪοὉ σομβϑίβ αἰπιοδὲ εχ- 

οἰυοἰνεῖν οὗ ἀϊδιῖς 5 ψ ΣῈ γίδες οσουτγτίηρ, δἵ πιοϑὲ 85 νεγὺ ἱηέγεαυεπι 
νατἰδιίοαβ Βυὶ ἔδογα ἰδ αοῖ : δοπια ἀεία!β οὗ ἔογπι ἃγε αἰβουββοά ἴω ἰῃς 
ποῖαδ: δεῖ ἰξ ΠΙΔῪ δυβῆοε ἴο ροϊπξ ουἱ δον {Περὶ τἰπιαιεῖγ ἴῃ ϑοσῖε, δονν 

ἰου5γ ἰῃ οἶδες ἱπδίδωοεβ, ἴδε δρρεδγαηοε οὗἉ ἰγίβεϊς ῃβ ἰβ οδίαϊηδά : 
Ὅυ. ἀϊνὶάε5 πε οὈνίουδ ρατα! οὶ Ἰω65 Ἂ- Ὁ ἔγοῦι οὔδ δποίπογ ἴο ρῖνε ἴο ἴξτες 
αἰδεῖομβ {πε δρρεδγδωοα οὗ ἵννο (γἰβιῖςβ ; ἴῃ ἃ δε ὀχραηάβ ἵννο 1ΐπεβ (οπε 
ονετοοκ) ἰπῖο ἴπγες Ὁ ἴδε οοηὐεοίατα! δά άπ ίου οὗὨ ἵνγο ψογάβ ; ἴμυ5 ἴῃ 1.9 
Ὡς οοησίευοϊο ἰὔξος ἰείβϑεϊς δα ουἱ οὗ δὴ εχίβίίηρ' ἰοχὲ ἴμδὲ βδῆῆονν το ἔγαος 
ἐνε οὗοπε. Με. Βὶ. υ. ἀρτεες ἴῃ βπάϊηρ ἔνε οοηδεουῖϊνε ἰτίβεῖ ἢ ἰὼ 15:39, 
διὰ πεζὰ δε εχί διΐως ἰεχὶ (ορ. ἘΝ.) ἰΙεπά8. ἐμδπὶ βαρροεῖ ; γεῖ (πε τεδϑοῦβ 
ἴον ἱγαιβροδίης ᾿" το ἑοἶϊον ᾿9 δε νεῖν βίγοωρ ; δηά {{ {πε ἱγαπβροβίεϊοη ἰ5 
ταδάς, ενεῦ ἴῃ τα ρδεὶ οἵ {δε Ἵομδαρίες αἰβιϊοβ δὶ ἰεδλϑὶ ἱπιογπιίηρὶς τυ ἢ 
εὐίδίομα. ἴω 1. (πε ἴοχὲ ἰ8 δὸ οογγυρί ἰπαὶ επηεπάδίου 8 ᾽υϑι ες, ποὶ ἴο 
ΒΥ ἱπιρετγαῖϊνε; Ῥυὶ ἔον (μδὲ νΕῚῪ τεδβου ἔγοπι σοηεοίυγδ ΠΥ σοπβίγυοιεὰ 
ἐειϑείοβα ἰη (πὶ ρατὶ οὗ (π6 ὁ. 20 οοροϊυδίοη οδῃ δϑίεϊυ Ὀς ἄγαννῃ παὶ 
τῆοιῖϊς δα Ῥατα Ἔχοϊυβίνεϊ Υ υδεά ἰη ἐπε ἤγβί μαγί οὔ ἱῖ(. Τῆε μορηνεα αὐρυηιεηΐ 
τδαῖ ς. 24 ἰδ πιδίη!υ δὴ ἰηϊεγροϊαιίου οαπποῖ ἱπετγείογε δε πιαϊηἰδίπεά. 

(2) Τὰς καέμτε οΓ ἐλ6 οοπέεσί.--- Του (πε ἐγεαυεπὶ σοτγγυρίίοης οὗ 
δε ἰεχὶ, εαρεοίδηγ ἴω "Ὁ "3, γεηάεν ἰηϊεγργείδιίοα ἰῃ ἀεἰδι! εχέγοπηεὶυ ὑποεγ- 
τδία, ἴ36 ομβδρίος οἰεδεῖγ δ ἃ οεγίδίῃ ομβαγδαοῖος οὗ ἰἴ5 ονω : Με. βηάβ ἴω 
Φ3 ἃ. οδεγδλοιεγζαιίοη οὗ δε Ὧν οὗ ἴδε τνογ]ά ἴῃ ἃ βεγίεβ οἵ ϑῃογί ρορυϊατ 
οπαγδςῖες δἰκείομε ργεβεηιεά νἱίμουϊ ρδϑϑίπρ' ΔΩΥ πιοταὶ ᾿υάρπιεηὶ οὐ {πε 
εἶλ856ε5 ἀεοβοερεά ; δοὰ Βι. δν5 (πε πιίδεγα ες ἱππδοϊϊβηι8 οὗ ἐπε ἐεβογί, 
νῆλο δὲ ἀεβοείρεά, ωεϊϊμεν Ὁδά ἐποιιρ ἴο δεῖνα 85 ἘΧΆΠΊρ.ε5 οὗ βίππεγβ 
1μδὲ εϑοδρε ρυηϊβῃιπιεηῖ, πος βοοά δπουρ ἴἰο Ὀς ἃ ἰγρε οὗ ροοά πιεῃ 
φτουφεά; νν. "Ὁ 16 ΒΜ φσϑαηι ἴο Βίπι “4 ᾿ἴδγο αυοάδπι φηοπίοο ἀξ ουγδυ νἱίδςε 
ἀεευπιριὶ," Ὅω., ἩΐῚ 1656 ργορδθι εν, ἀείεςῖβ δὰ Ἐβομδίοϊορίοαιὶ εἰεπιεωὶ 
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ΧΧΙΝ. 1 ΝῊ δτγὸ {{π|68 τοὶ Ἰαϊὰ ἂρ Ὀγ ἴπς ΑἸπιῖρ μὲν ὃ 
Απά ΨῈΥ ἀο ποῖ ἴΠῈῪ ννμο Κπονν Πὲπὶ 566 ἢΐ5 ἄαγε ἢ 

3 ΓΥΝοΚεά πιθη 1 γαπιονα ἰδηά-τηατῖκβ ; 
ΒΟΥ νἱο] ΘΠ ΕΥ ἔα αὐναν ἤοοῖκβ, δηὰ δε ἐμδηι. 

ἴω "4, Ηοβῆι. ρίαοεϑ 15:9 δῇεγ 255 5 ρατὶ οἵ ΒἰΙ4δ4᾽ 5 βρεοοῦ. Τῆς πδέυο 
οὗ ἴδε οοηΐεη!8 ͵8, 0 ἃ ἴατρε εχίεηϊ, γἰ ΒΥ οδαγδοίεγίχε ΌῪ Με. δηά Β[., 
θυ ἰξ ἀοε5 οὶ πεοεβϑβαγν ἐοϊονν (μαὶ ο. 24 5 δὴ ἱπαρρτγορτίαίε οοπἰπυδίίοα 
οὔο. 23; δηά (ο Βυ, ἴξ ἀρρεδζγβ ργεοίβεϊυ νυβδὲ τῆς οὐδ ἴο ἐχρεοῖ. [ἢ ΔΩΥ͂ 
ς886, ἴπ6 ο. 8 σεγίδίηγ οὶ ἐβγουρῆους ἃ ποσὰ οοοὶ δπά ὑποοηοογηθά 
ἀεβοτίρείοα οὗὨ 11ἴδ, ἴω τυβίς ἢ οαϑα ἱξ ψουἹά οεγίδίη!υ ἀἰεν στεβεν ἴῃ ἰοης 
δηά [επιρεγ ἔγοια οἴμοι βρεεοῆεβ οὗ ]οὉ ; ἔοσ ποῖ οὐἱυ ἢ, Βυξ αἴϑο 135, γεβεςῖ 
μα δΞεϊηρ οὗ ἴδ υυγϊϊογ, ἐμαὶ ἰῃς ἔδοϊβ οἵ 11ξε ργεϑδηὶ πιογαὶ βηοηα ες αὐ 
ταῖβε ἴῃ αιιεϑίίου οὗ {πε πιογᾷὶ ψονεγησιεηὶ οἵ Οοά---ἰη οἰπεν τοτάβ, ἴ86 
ἐδεϊϊηρ [μδὶ σοῃϑίδπῦ ὑπάεγεβ ἀπά βηά5 ἐχργεββίου ἴῃ 700᾽5 βρθθςῆεβ. 

Ὑδ Ρβ5840:88 τηοβϑί ὀρθῇ ἴο βυβρίοίΐοη οὗἉ ἱπιεγροϊδιίοῃ ἀγα 
(1) 186 νϑῦγ οδἠεοϊξίνε ἀεδογίρείοη οὗἩ ἐδ8 ““ ηἰρῃε-Ὀἰγάς,᾽" 15-τὶ 
Μ ΠΟΙ 150, ὄνθὴ πῃ {π6 οτίρίηδίὶ ἰοχῖ, ρεγμαρβ σοηϊαϊπεά δῃ 
υπιϑυαὶ ργορογίίοῃ οὗὨ ἰγιβιϊοῃβ, δπὰ (2) ἔποβε ραγίβ οἵ 18.-3. 
ψΥΒΙΟἢ ταΐδγ ἴο (π6 βιν ἄοοπι ἀδβοοηάίϊηρ οἡ ἴΠ6 τ ἱοκεά,. 

1. Οη {πὲ οοηπεοίίοη ἰῇ ο. 23, 566 ἴδ ἱπίγοάιοίογγ πη. ἴο 
Ο. 23 δηά ἴο {μἰ8 56. ΝῺ ἄοεβ αοά ποῖ δρροῖπε ἔογ Ηἱϊπιςεῖ 
βαῖ {{π|65 δὲ νυν μοῦ ἴο ᾿πὰρα πηθη, πιδαβυσίπρ' οαξ ρυηἰϑῃπιεηΐ ἴο 
νυιγοηρ-ἀοοτβ, δηά τεβουΐηρ' [6 ψνγοηρεα ἔγομι ἔπε νἱοΐεποα ἄοπθ 
ἴο {πεπὶ δῪ {πεῖς β6!]οὐν- πε ἢ ὙΜῊΥ ἀο ποῖ πγδη 566 (οἱ. 2219-- 
ΕἸΙΡΠ42Ζ) ἀοά {διυ5 ἡ οἴ Α!}Υ δοῖνε ἢ Τῆς χυδβίϊοπβ ἀγα τυϊάο 
ἴμᾶπ ἴῃ 2ιῖς: διϊθπείοη 5 τυγηθά ον ποῖ ΟὨΪΥ οὐ ἔδα νυ ϊοῖκοά, 
Ῥυΐϊ οπ {πεῖγ νἱοἰπι8.--- 7 ρος... ἐ4»5] ἴῃ 8 ρᾶγα]ε σαὶ ἰς ποῖ 
δνουγαθῖα ἴο Ὠυ.᾽5 βυδϑιετυϊίοη ἔον ἐα»ς οὗ ὅαν, ἑ.6. ἴα ἄδγ οὗ 
Υδιννεῖ (οϑομδίοϊοροδ!).--- Σα 19} ἴπ6 βαπιῈ νΌ. δα ἴῃ :ς 9 
2113,---- Τὴεν τοῦο ἄποτυ λξη1)] ποῖ βρβϑο βσδίγ ἔποβα το κόπον οὗ 
Οοά᾽ 5 ἔιξυτε ᾿υάρτηεηί (Π.); Ὀμέ, ἴῃ ραπαγαῖ, πὸ σἰρμίθουβ ; 
ορ. “μἷπι παῖ Κποινεῖῃ ποὲ ἀοά᾽ (1 ο ἐμ υπερβέθοιβ, ἢ) ἰὼ 
1851; σρ. αἷβο Ῥβ. 2611, Οὐ, ροβϑίθίγ, ἴπ6 ἴδεγηχ μογὸ ἰβ ἄυα ἴο 
οοττυρίίοη ; ἰῇ ψμαΐ [ο]]ονβ ἴπ6 πυγοηροά ἄγε ποῖ ἀδρίοϊοά 
υπάογ [πὰ ἀϑρεοῖ οὗ ἴῃοβε {παὶ Κηονν αοά ; πε σοπποοίίοη τἱτὰ 
ψμδί [Ο]Ποννβ νουἹά ΡῈ δαβίεγ ἱΥ βοπ8 βιιοῦ ἰογπὶ 85 6 τυἱοίκεά, 
ογ ἴΠ6 ορργεβϑβεά, ννεγὰ βιιβετυϊεά, 

2, 3, 9, 4.--- Τῆς νἱοδηΐ δηά πεῖς νἱοϊΐπ8. 
2. τριολθα ":6}} 566 ΡΠ]. ἢ.---όηιουο ἑαπάοπανἄε] ἴμ6 Βουπά- 
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5 ἼΤΠΕΥ ἀτῖνα αὐναν ἴδε 455 οὗ ἔμε δι μεσῖεϑβ, 
ΤΒΟΥ ἴαϊοε ἴῃς τἱάονν᾽ 5 οχ ἔοσγ ἃ ρίεάρε. 

ϑΎΠΟΥ ρἱυοῖς ἴῃς ἐλ με γ]655 ἔγοπι {π6 Ὀγεδϑέ, 
Απά ἰαΐκε ἴῃ ρίεάρε "Βα ἰηέαηξ ᾽ οὗἉ ἔπε ροοῦ. 

4 ΤΠΟΥ ἴυσγῃ ἴμ6 δρᾶν δϑίάς ἔγοπι ἔπ 6 ΨΔΥ, 
ΑἹ! ἰορ εἴμος ἴδε ροοσ οὗ ἕξις δαγίβ δάς (Ππεπιβεῖνοϑ, 

δ Βεδοϊά 85 τῦῦίϊά ι5565 ἴῃ (ῆς τὶ! εγηαβ5, 

ΤΕΥ δὸ ἔοσίῃ “το τμεῖς ννογῖς, βεεκίηρ ἀρ πΕἾν ἔοσ 
τηδδῖ, 

Τδε βδἴερρεο (ργονί 6) ἔοοά ἔογ {πε(ἰτγ) οἰ] ἄγη. 

αιῖοεβ Ὀεΐνεεη {πεῖς οὐνῃ απ δηά {πεῖν ποῖ ουΓϑ᾽, ἰη ογάδσ ἴο 
ἱποογρογαῖθ ἐπ ὶγ περ Ρουγθ᾽ ἰαπά πῃ {ποὶγ ον: ορ. Ὀϊ. τοῖἊ 

271}, Ῥτ. 2239.-αΑπόᾶ 7 ἐλε] Φς τοί ἐλοὶν «ἀλοῤλονα: 56ς 
ῬΏΪ. ἡ. 

2. Τα πιοϑὲ μεῖρ[ε85 οἶβϑϑθβ γα βροϊεὰ οὐ {ποῖγ πηδϑηβ οὗ 
᾿νε! βοοά : ορ. 2259. 

9. Τῆς ν. 5 σεγίδ! ΠΥ ουὖυΐ οὗ ρίαος Ὀεΐνεθη ὃ δπὰ 10; ἱξ ηοἱ 

ἃ δῖοΒβ8, ἰξ πιᾶῪ πᾶνε βίοο ἤεγθ: 566 Ρἢ]]. η.--- 7.6 ἐηπΐαμί οἵ 

ἐλο 2οογ] Ά οὐυεν, οὐ ὠῤον, ἐλδ βοον: Ὀυσϊ 566 ῥἢ]. ἡ. 
4. Τῆς εχϑοί ροΐϊηϊ οὔ " 5 δε αἱ βαγοπ ν ταΐτθη : ἘΠΟΥ 

ἡπάογ 6 ροοσ οὗὨ ἐδβεῖγ ͵αβὲ γί ρι5 (Π., ορ. Απ|. 513): 1ΠῈῪ 
τῆγαβὲ (πς ροοσ ουἱ οὗ ἴπ6 ρυ θ᾽. παν, νπαγα ον συ οὔα δ85 ἃ 

τρις ἴο τναῖκ (Ώ1.), οὐ ψἤεγο {π6 5'ρῃς οὗ ἴπεπὶ ἀἰδρίεαβεβ ἴῃ 6 
πίρη-παπάεα τ]ἱοῖκεά (Π.}): ἐπον νἱο ε ΠΕ κεῖ τά οὗ ἴδ ροοσ 
τυῆεη πὲ συ δεν ἴμεν Ὀερρίπρ' ἔογ γεβτοσγαίίοη οὗ νῆδῖ 85 
Ῥεθῶ ρ'υπάεγεά ἔγοηι ἔπεα (Ηἱ.). 

5-8., Πεκοιίρείοηυ οὗ οεγίαϊπ πιίβογαρίς βίαγνορβ οὗ ἴδ 
βίορρεβ, ῆοβε βεαγοῖ γίε! 45 ἔβιϑηι 1π||6 ἔοοά δῃηὰ το ϑβεϊξεσ: 
ορ. 30:3. Ηδτα ἔδεε ἰβ πὸ δ υδβίοη ἴο [6 δυΐποῦβ οὗ {πὸ 
ΠΎΞΟΙΥ : οἵ. 1-6 δηὰ ὄν 10", 

5. Τῆς ἰοχὶ 15 οογγιρί δηά {πε πηοαπίπρ' ἰη ἀεί! ἀποογίαϊῃ 

(566 ΡΒ}. η.}: θυϊ ΡγοΌΔΟΪΥ ““ ψ]άδγηε55᾿" δηὰ ““βίερρε᾽" εγε 

οτἱρί μδΠν ράγα!!εἱ ἰδγπβ (ορ. 15. 408 4119), ῬΟΓὮ ἀδβογ ίηρ' ποῖ, 
85 ρατί οὗ {δε ἢρ. (Βι.), [π6 Ποπια οὗ ἴῃ ν]ὰ 8585 (65 1 113 χο55.), 

δυΐ {π6 σουηίγν τεπιοῖα ἔγοπι πηδη δηὰ οἱτ165 νβογα [ἢ 15 ῥ᾽ δ] 6 
δεῖ οὗ δΒβυπιδ δεϊηρ5, ποῖ ἡδίυγα!γ δάαρίεά ἔο ἴξ {Π|κ6 ἐῃς τ]ὰ 
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5 ΤΙ πιϊχεά [οἄάεν (οὗ οδιε) ἘΠ αῪ τεὰρ ἰῃ {πε ἤεϊά ; 
Αηά ἔμεν ἴακα αν πε ἰαἰε-τῖρε ἔγυῖς ἔγοπι ἴῃς νἱπεγατά 

οὗ ἴδε εἴοξ. 
ἸἩΎΠΕΥ ρ485 ἴῃς πίρῃὲ παϊκεά υἱτπουΐ οἱοίδίηρ, 

Αηά πᾶνε πὸ οονογίηρ᾽ ἱπ ἴῃς οοά. 
8 ΤΠΟΥ αγὸ ψεῖ ἢ ἴῃ ταὶη οὗ ἴμε πιουπίαϊη5, 

Απὰά ἔος νηΐ οὗὨ 5πεΐϊος {πον δπιῦγαοα ἔπε γοοῖς, 

Ἰ (Οἰδεῖβ) χὸ δδουΐ πδίκοά πυἱέμουϊ οἰοϊδίην, 

Απά δαΐηρ δη-υηρογεά {ΠΟΥ σδττν ἴῃς ϑἤθανα8 ; 
Ὧ Βείνεεη [ἐδ ς᾽ τοννβ (οἵ οἷϊνε ἔγθ}β) {86} πιδίες οἱ ; 

ὙΒΕΥ ἱγεδά (Π6 νυϊπο-ναῖβ, δηὰ βυ ον τὨϊγβ, 

45568 (305 ὅ η.), εἶκα οὐ {πεῖς εχίβίεπος.---ὐδοσ "ον ἐλα οἰέζδν»εη) 
Ομ] άγθη (ὉΣ 99) 85 29" (:.); οοῃποοϊίηρ ““ῃς βίερρε" στρ ἢ, 
ΠΙΔΏΥ τεδά ἔογ ὃ: ξλθγε ἐς πὸ )οοαϊ γον ἐδ ολέϊάνον, οὐ (Ὀι.}, ἴῃ 
ἐπῖς οα56 δαδίξζογ, “ὺγ Ζλοφα «λαξόρ (ουΐ οὗὨ ἔπε 14πά). 

6. Αραΐη ἔπε ἴεχὶ ἰβ υποογίδίη ; θαΐ πα πηδδηΐϊηρ᾽ ἴω σεηογαῖ 
Β66π15 ἴο ὃ6 : ἀνβϑῇ ἐξ ἐπεν (βιθδ (ἢ 1γ) ἰββας ἔγοσ 6 βίερρε 
ἰηΐο 86 ουἰναϊεά Ἰαπὰ, {ΠΕΥ ΟὨΪΥ βεουτα ροοῦ δηὰ βοδηΐν ἰοοά 

ἥτοῦι ἴπε ἢἤε]45 ἀαηά νἱπεγατάβ. Εογ ἀεῖδὶ!5, 5866 ΡὮ 1]. π.--- 7. 
τιΐχεα 70Ὧ6ν, εἴς. ορ. 66 ἢ. Ἐεδά, ρεγῆδρβ, ἐξ ἐδδ νπεέρὰζ.--- 
Ζλο Ἰαέο-»ρο ,γεΐ) τἰ6 ἔδννγ σύαρεβ ἰεΐ ἴο τίρεβη οὐ ἴπ6 νἱὶπες : 

ἔπα5ε {π6Ὺ ΡἱΠἔδσ ἔγοπι ἢ νπαγαγάβ, πονν 1655 σαγε Δ ΠΥ συδγάοα 

πδη ἤθη [πε πιαίη οτῸΡρ νγ85 τίρε δῃά γεϑδαν ἔογ ρἱοἰκίηρ,---- ΖΑ 

»ολ] ἮὮ, 2δό τοϊορχοά, ἡ ϊσὮ μα5 Ὀθθη υηδεγθίοοά ἴο τεῖδς ἴὸ 
ἴοβ6 ῆο πᾶνε ἀτγίνεη {Ππ6 βίδγνοηρβ ἱπῖο ἴῃς βίερρε (Ὀ}.}), οτ, 
ἀϑϑυπηῃρ ἰπαὶ ποὶ 5ίαγναϊϊηρθ δυϊ ροἷυπάετλίηρ Βεάανίη τὸ 
ἀεβοῦδεά, ἴο {πε ἀρτίουϊεαγαῖε νῆο μ858 Ὀσοίκδη οονεηδηὶ τἱτα 
ἴῃς Βεάανίη ὉΥ τεδιβίηρ ἴο ῬΑ ἴπε οονεηδηϊοα Ὀϊδοίκηναί 
(γνεισβι.). 

8. Καΐη) τῆς βεανυ σγαΐῃ (Ὁ) οὗ ἐδ υυϊπίον βἔογσιβθ ς Ἷὔῦ. [5. 
25. 20»)--- »"δγαοε) ορ. 1,ἅ. 4ὅ. 

9. 866 δἴὝοοσ ν. δ, 

10, ΙΙ. ϑίανεϑ, οἵ 11-ραϊά, Εν ΘΑΓΥ ἰαθουγοῖβ 

(Σ 145}, ποῖ αἰϊοννεά ὈΥ ἔπεβϑε πιαϑίοσβ ἴο 511} [μεῖγ ρϑηρβ οὔ 
Βυηρον δηά {Πἰγοὶ ἸΠ δὴν ρτδίηβ ἔγοπι (ἢ βῆδανοβ νηοῦ δ]] 

ἀΔΥ ἰοπρ' {ΠΥ σάγγ, οὐ {πε )αῖος οὗ ἔπε ρύαρεβ νηοῦ ἔδεγ ἰτοδά 
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15 ἔγοῃ; ουἰ οὗ ἴ[π6 ςἰέγ ἴῃς ἀγίηρ᾽ ρτοδῃ, - 
Απά ἴδΠα 50] οὗ ἴε ννουηάοα οτεῖἢ οὐ ἔοτ Βεῖρ ; 
Υεῖ αοά τεραγάδι οοἱ ἴΠ6 ἐΟἸΪγ. 

1 ΤΠοβε ἃγὰ οὗ ἴπεα [μαὶ τεῦροἱ ἀρ αἰηβὶ ἰἢς ᾿ἰρῆϊ; 
Ταῖ ἵκπονν ποῖ ἴῃς νγὰγ8 ἰπεγοοῦ, 

Νοτ δδίάε ἰω ἴτε ραῖδβ ἐπεγεοοῖ. 

οὐξ, Το 11|-ἰγεδϊπιδηὶ ΌΥ ἴΠ6 πιαϑίογβ, νἱοϊαιίηρ {ἢ 5ρίγὶε οὗ 
τς ἴανν οὗ Ὠξ. 25, ἰ5 αἱ ἰεδϑὶ βυρρεβίδά : ἴ[ῃ6 βοεπθ ἢδ5 βῃδεά 
Ῥαβοῖς ἔγοπι ἴδε βίερρε (68) ἰο πε ἔαγπι δπὰ τῇς νἱπεγαγάβ. 
105. 116 ἂγς ρΓΟΔΌΪ οὐ οὗ ρίαοε οἵ οογγυρε : 100. Ὁ ἀγα ρδγα εἶβ: 
566 ΡΒ]. ἢ. 

ΣΙα. 7λε] Ἶ ἐλείν, ραταρβγαβεὰ Ὁ “"ἴπε. .. οὔμεβε πιθ 
ἴῃ ἘΝ..--- οτος) ἴῃς πιοδηΐηρ τοῖς (ΕΝ. «1.} 18 ἀπβυρροτίεά : 
866 ΡἢΗΪ], ἢ. 

12. Ετοιι ἴδ βίερρο (6 5) δηὰ ἴῃς ουἱϊναίοα σουπίγγ 5146 
(52), τῖ6 ἀεβοσίρείοηυ μετα ῥρβϑββεβ, 1 ἴῃς ἰαχὶ ἰβ οογγεοῖ, ἴο 
δυπιαη 5υδελίηρ ἴῃ ἴπ6 ἴοννῃβ; ἴῃ ΔΩΥ σδ56 1517 ργοΌΔΌΪΥ σοη- 

τεπιρίαϊς ἰονη-" . Βυῖ ἰῃ 13 (πογα ἰβ ποιϊπίηρ οἰοζίηοδέυε οὗἁ 
ἴον. : πιδὴ ἀϊς ονεσγνῆογε δηὰ πῆδῪ 6 ψουηάεά δηγινῆοτζεα. 

Βυ. ἐπογεΐοσε ρίδοεβς 13 δὔεν "ἢ, 85 ἀδββογϊδίηρ' ἐπ γεβϑυῖ οὗ 1Π6 
ταυγάογετ᾽5 δοινιτν ; Ὀυξ [5 ονετ]οδάς [ἢ 6 ἀεβοσγίριίοη οὗ {πὸ 
τουγάἄεγες 885 Ὁοπιραγεὰ τὐἱτὰ ἴποβα οὗ ἴῃς δαἀυΐϊΐογος δηὰ {μι εῖ, 

αηὰ ““ουξ οὗ ἴπὸ οἱἵἶγ᾽ νουϊὰά Ὀ6 ταΐμεγ ροΐπεϊεββ. Οἰδμοῖβ 

ἐπιοπά (866 ρΒ]. ἢ.}, ἔο]Ποννίηρ τ, νυ πΐοἢ αἰγοδάν, τυ Ὧο νοῦν 
ἀϊδετεηὶ ἴεχὲ, Ἔχρεεβϑοά αυἱΐε ἃ αἀἰθετγεις βθῆβα: ““Ουΐ οὗ ἐπα 
οἰῖν, οὐ οὗ (ἐπεἰγ) πουβε8 ΠΕ ἀγὰ ἀγίνεη ἐοσίῃ, Απὰ {πε βοὺ] 
οὗ τς οἰ ]άγοη οτίει ἢ οαἱϊ ἔοτς Βεῖρ."---7.6 οἱέν ἐλο ἀνίηρ] ΒΆ.: 
τς οἷν οὗ πιεη.--ς, Οἵ, δπιοηάϊηρ, Κδέ Οοα λοαγοίλ "οΐ ἐλεῖν 

2γανεν. Οὐ ,Μϊζἥν, 566 133. 
13. 17. ΤΉγος οἶα8868 οὗ [πὸ δπεηνῖοβ οὗ Ἰΐρῆέ (18) δηὰ ἰονοῦβ 

οἵ ἀατίκηεβϑβ (16). 5 17): τῆς πιυγάεγοτ (16 Ὁ), τπ 6 αἀυ!τοτοῦ (16), ἀπά 
ἴδε τπΐϊεῖ (145. 16.) -νἱοϊαΐοτβ οὗ [δε 6.ἢ, 718, ἀπὰ 8. οοπιπιδηά- 
πιεηῖβ. Εογ ἴδε επιεπάδιίου ἴῃ δηὰ {μὲ ἰγαηβροβίείοη οὗ 14, 
8εῈ ΡΗΪ. ἡ. 

13. Τλοϑε] πον ἴο Ῥε τηεηιοπεά--δὴ πηυβυδῖ ὑ56 οὗ δα 

Ῥτοη.----ἰνε 97] ἅτε, οὐ αν Ὀεδοοπιε, διιορ ἴα πυτρογ οὖς 

14 
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Ἱ ΓΒοίογο Ἶ πὸ ρῆε 86 πιυγάοτγον γίβειῃ, 
Τμαῖ Βα πᾶν Κι} [πε ροοῦ δηὰ πεεάγ. 

16 Απά [πε εγε οὗ ἔπε δάυϊζετος νναἰτειῃ ἕοσ 86 ἐπ Πρδ, 
ϑαγίηρ, Νὺὼ ἐγ 541] 566 π|ὲ : 

Απὰ Βα ρυζκίεῖῃ οἱ ἃ οονεγίηρ' ἔογ δἰβ ἔδοδ, 
120 Αῃὰ ἰπ ἔπε ηἰρδὲ ἔπ (εἶ Γροείῃ δρουξ ἵ, 
1. ῊἨΘ ἀΐρρειβ ἰμῖο Βοιι565 ἴῃ ἴδ ἀδεῖς. 

ἃ ΠῊ 85 ἴῃ 16. 1 185.-- ΖΆενε ἐλαέ νεδεῖ σραΐρμεί ἐλο Ἰέρλ:] ἃ β:τἰκίηρ, 
Ῥῆγαβε, ννδίοι ἰῃ δηοῖμογ οοηηδοϊΐοη ταΐρηϊ ψν6}1] Ὀ6 εχρίδἰποά 

85 ἃ τυγίποϊορίοδὶ δ] βίου (Π)].); Ὀυϊ Ὀεΐοτα 1.16 1Π6 ρῶς ἰἢ 
αυεϑίίοη πιιδὲ θ6 ἀδγΠ ρῆξ, ποῖ ἴῃς ψοοά ρχίποῖρίβ. Οδγίδίη!υ 

15 αἰίδοῖιεβ ἰοοβεῖν ἴο νπδῖ ργεσθάα8 : οὐ ἴπε οἵδεῖ δβαηὰ ἴξ ἔογιβ 
ἃ βοοά ἱπίγοδυοιίοα ἕο 1.16 τῇ 155.6. 11 45. ἃ σοσγθβροπάϊηρ, 
σοποϊυδίοη ; ἐξ ἰ58 ἐπογοίογε ργδοδγίουβ ἴο οπιῖξ ἴ86 ν. (ϑιυά. 
ορ. ὨΪϊ.), οἵ ἴο βεραγαῖδ ἰξ ἔροπι 145- (Οτῇ]], στῆο τεοϊδίῃβ 1. ὁ 1012, Ξε, 
85 ἴδε ρεπυΐης ραγίβ οὗ ἴδε ο.). ὙΠ ἢ, οἱ, τ, 

14. Βείονο ἐλθ ἐέρλε] Ὦ αὐ ἐλα ἱέρλέ, ἐ.6. τβϑη ἴξ ἰ5 Ἰίρδε, 
Μ ΒΊΟΣ 15 ἱποοηϑβιβίεης τ ἱ ἴπ6 οοηϊοχὲ: ἰορείπον τὴ ἘΦ ἴῃ 14 
ἴξ νουἹά ἐπιρῖγ τπδΐ ἴΠ 6 88π16 ρεγβοῃβ πιυγάος ΌῪ ἄδν δηά [μΐονθ 
ὉΥ πἷρδι (Ὀ ε,.). ΜῈ", ορ. Ῥβ. τοϑδ δηὰ 566 ρῃ!. ἡ. [ΐηὸ ὃ 
(ρίαοβά δρονε δῆεσ ν.}δ: 8ε6 Ρῃ]]. ἡ. οὐ 16) ἰῃ Ἐἢ τεβάς, 4πῆ ὃν 
πῖρλέ 1εἐ λένε δὲ {δε α ἐλέη} Ὧ ἴῃ 5 οουϊὰ οηἱγ Ὅς τεϊδίηδά ἐξ ὝΩς 
μιδά αἰγεδαν ἀενεϊορεά 115 Ἰαΐεγ (Μίβῃηϊο) πιδδηίΐηρ οὗ ὀυεμπέρρ', 
πέρλξ (566, 6.9.» ες. τ1: ΝΑΨΨΖΒ, 5.0. “ημ). 

15. Τρ. Ργ. γ95. 15 ἰς ἰῃ ρίδοο, ἴπ δάυϊξογογ πιδῖκαβ ἷπ- 

56] ἀουῦθ!ῇ η βδοιγα αραίηϑὶ ἀσιοοϊίοη : ἢς νναίῖβ Ε111 11 ἰ5. ἀδείς, 
δηά ὄνϑὴ ἴπθη σοόνοσβ Πὶβ ἔδοο ἢ Ηἷ5 πιαηίῖς, οὐ ἀϊβριϊΐβες 
Βἰπι5 61 ἃ5 ἃ νοπιδη ἢ ἃ νοπιδηΒ νοὶ] (Ὁ εἰζβιείη ἴῃ Ὠε].). 

Ιόα ἀεβογίρεβ ἰῃς δοείν! ἐν ποὶ οὗ ἔπ6 δάυϊίοτος (65 ἱπ 86), 
Ὁαυὶ οὗἉ πε [Π]ε (5ε6 ΡΠ]. 5.) τῆοβε ργδοίίοα 'νὰ8 ἴο ἀΐρ' [πγουρἢ 
(Εχ. 223, 76γ. 26, Με. 619) ἐπε οἷδυ νν8118 οὗ βουβεβ δπά ἴοδὶ, 
δνοϊάϊηρ, ῬγΟΌΔΌΪΥ ἔγοπι βυραγϑε ίουβ πιοιῖνοϑ, ΔΩΥ δἰίεηρὶ ἴο 

ἔογος δη δπίγαηοα ὃγ ἴμο ἀοογ(Τευθυ!!, 72:6 Τλνγεελοϊα Οσουεηπαρξ, 

Ῥ.- 26ο..). Τμαῖ δὴ δάυϊεγεσ βῃουϊὰ ἀΐρ' ἃ μοῖς ἐπγουρῇ ἴδς 
ν78}} οὗ Α ἢουξε, ογεδίϊηρ ἴῃ πεεὰ ἔογ αυνκναγά ὄχρίδηδίίοηβ 

ψ ἤδη ἔμπα πυβθδηά τεϊυγπεά, 15 νοΓῪ ἱπιργοῦδῦϊα : πἷ8 πηοάς οὗ 

ἰηρτεαββ νου ᾿ς ἀϊβετγεηῖ (ορ. Ῥτγ. 718.) ἔγοπι ἐμαὶ οὔ ἴῃς τε, 
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160 1ῃ Ἐπ ἀαγείπγχε ἐπα βδυῖϊ {πεπιβεῖνοβ ὑρ, 
“Οδἱε δηά 411} {π6ν ἵζηονν ἠοῖ [ἰς Ἰρδῖ; 

Ἐ Ἐὸγ τλϊδηϊρηϊ ἰβ (45) πιογηίηρ᾽ ἴο ῃ6π|, 
Εογ "Ί ΠΟΥ δγὸἾ δοφυδίηιοά ὐτπ ἔδα ἰογγοῦβ οὗ "ἀαγίςη 55 ἢ 

18 ΓΎΤΠΟΥΪ Αγ 5Ό ΕἾ" (γε 580} ““ὕροη ἴδε ἔδλοε οὗ [πε τυδίεγβ. 
Τπδεῖς ροσγιίοη 18 συγβϑά ἴῃ ἴπ6 δαγίῃ ; 

Νο ἐγεδάεσ (οὗ ρτδρε5) [υγποίῃ ἰουναγάβ ΓΓΠοἷν νἱηογαγά 1, 

Ι6Ό. ΑἹ! {π656 πείδγίουβ ρεζβοῃβ Κβρ δὲ βοηα ὉῪ ἄδλυ. Απ 
δἰξεγηδενο (ορ. ΑΝ. ΕΝ π,.} Ὀυϊ 1655 ργοῦδῦῖα γοπάσδγίηρ οὗ ἴδ 
τὴς ἰ5, τολέολ ἐλεν λαα «οαἰρα γον ἐλοηεϑείυος ὃν 64» : 1.6. ἸΘῪ 86εῖ 

τιδικβ ἔογ ρυγροβαβ οὗ γτεοορ ηἱοη οα ἰπαὶ ρατὲ οὗ ἐς πουβα 
Ὁν ν ποῦ ἘΠῸΥ ἱπίεπά ἴο βίῃ επίγδῃσε.-- -δλωζ ἐλορεροῖυες 29] 
Βθουγοεῖν ; Π|. φοαὶ ἐλιογεσοῖυος τ : ορ. [με υβ6 οὔ Ξεαδίῃ οἵ 141} 4771. 

17. ΝΙΡΉΣ [5 ἔογ ἔβεηι, 48 ἔοσ ἃ θεδβίβ (Ρ8. τοφῖ9. 5), ἄδγ, 

ἐ.6. τ εἶπε οὗ ἐπεῖγ δοιϊνιγ. Αἢ αἰϊεγηδῖννα σοπάεγίηρ᾽ οὗ 
5, Φον »ιογπΐηρ ἐς ας τιϊάρξρέ ἐο ἑδόηε, ἐ.6. 16 ἀτεδά πιογηΐηρ' 

85 πιυοῦ 85 ΟγΠΘΙῪ ρϑορὶς ἀγεδά ἀδείζηςββ.--- δέδηξρλε] 11. 
ΚὨϊ οἷς ἀδτίκηθ55; 46 ἢ. 

18-24. Ἰῃ ρατὶ αἱ ἰεαϑὲ ἐμ686 οογγυρῖ, ἀϊῆου, ἀπιδίριτιοιβ 
οὐ υηΐηῖο Πρ] ε νεγβοβ ἀθβογῖρα ἴπ 6 ἀΠΌΔΡΡΥ ἔαίε οὗ {πὸ τυἱοϊκοά; 

118 18 ἃ οοηδίδπξε ἴμαπης οὗἩ ἴΠ6 ἔγίεπάβ, σνπογεαβ [οὉ δάπιϊ 8 

δὲ πιοβῖ δηὰ ὈΥ̓ ὙΔΥ οὗ οοποεϑββίοη (6. 21) ἐπὶ ϑο»τὸ "ν]οϊκαά πγθῃ 
πιδοῖ ὐτἢ δῇ ὈΏΠΑΡΡΥ ἔδϊα, Ὀὰξ ΟὨΪΥ 89 γᾶγε ἜἽχοερίϊοῃβ ἴο (ἢ8 

Βεπεσαὶ τοῦς ἴπαὶ [πὰ τυϊοῖκοα ργοβρεσ. [ἴ ἰβ ἤδοδββασγυ, ἔπαθα. 

ἔοτε, ἴο βαρροβα εἰϊμες (1) ἔπαὶ ἴπ6 νν. δὰ ουξ οὗ ρίδος (ἔοσ 
5Βοπ6 {πϑογί8β, 566 ἴπ6 ἱπϊγοάδυοίοεΥ ποία ἕο ἴπε ο.): ογ (2) παῖ 
700 ἴῃ 15:21 15 οἰτἴηρ' [Π6 ορίηΐοηβ οὗἉ ἴῃς ἐγίεπαἀβ ἴο γεὐθοῖ ἔπ6πὶ ἴω 
ν.Ἷ» : 50 ΕΝ π:. : ἔογ οἴδογ τεϑϑὶ οὐ δϑϑυπιοά δχϑηρὶεβ οὗ βυσῇ 

οἰϊαϊίοη, 566 211519,. ὙΠ αἰ Που ΠΥ 5 ηοΐξ ἴο Ὀ6 ἀνοϊάεά εἰτπεῖ 
(1) ὉῪ ἐγδηβί δϊηρ' ορίδείνεϊγ ([1εἰ {Ππ6πὶ 6 σιν, εἴς. : ορ. (π9Έ): 
ἴον τιῖ8 ψουϊά πᾶν τεαυϊγοά αἰαγεπε ἔογπιβ ἴῃ ἢ0 (πὴ ὉΡ ἴον 
ΝΠ ὅΡ ἀπά [8ν δε ἴον ΓΝ δ); οὐ (2) ΌῪ πιαϊκίηρ᾽ 18:21 αηὰ 35:3. 
ΠΠϑἰγαιίοηβ οὗ αοὐ 8 αἰξεγεηὶ ἐγεαϊπιθπὶ οὐ ἴῃς πυϊοκοά---βανογα 
ἐγεδίπιθηΐ οὗ βοπιθ, δαϑύ ἰγδεαϊπιεηΐ οὐ οἴδπεσβ--- υἱϊπουϊ Δηγ 

Ἀρρεᾶγδηοα οὗ πιογαὶ αἰβου πιϊπαιίοη (Ὠ].), ἔοσ οὐ ϑυοῖ ἀϊδεγθηοο 
ἴδ ταχὲ 5αγ8 ποίμιίηρ. 
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19 Ὁγουρδὶ δπὰ πεδὶ οοηβυπια βηονν νναΐογβ : 

(8ο ἀοι) ὅῃιεοϊ ([οβε ννῆο) πᾶν βἰπηθᾶ, 
Ὁ ΤΠο ΟΠ ἔογροιοιῃ μἰπι: 

τῇς ψόγηι ἀοίἢ βυοῖς Πίπὶ ς 
Ηε ἰ5 γεπιεπιθεγεὰ 0 πιοῦὸ : 

Απὰ υηγὶρμίδουβησββ ἰ5 Ὀγοΐκθη 85 ἃ ἴγθδ. 

18. 7λεν αγ0] Ἶ δε ἐπ---ἰὰ οἰἴμεγ σαβα, ἢ 5 ροε8 σὐτὰ δα, 
{86 σἰοκεά ραηογα!γ (ορ. 19Ὁ 304) γαίμεν τπδη πε βρϑοῖϑὶ οἷδββϑθβ 
οΥὨ 1511 ἅγὰ ἰηϊεπάδα:; {πεῖν 1{ξ 5 5ῃογῖ ; {πὲ ν τὲ τσύζν (05) 

Βοπε, {πὸ βοπιδίμίηρ πυγγίεά ἀννὰὺ ὉΥ {πε βίγεαπι (Ηοβ. τοῖ). 
ον} οὗ στουπά, 845 ἴῃ 2 5. 1450: Απι. 4“.----ῆς σεγεθα] πὰ ἴῃ 
σοπβθαυδηοα ππργοάιυοϊνε (ορ. ση. 472); τ βείδεν τῆς συγβε θα 

πε τυϊοκεά πιδη᾽5 στουπά 15 ἐπουρῃϊ οὗ 48 ργοποιιποκά Ὁγ αοὰ 
(ορ. απ. 851, πε βδιδ νΌ. ἃ5 ἢεγθ) οὐ πιδῃ (55, ἃ ἀϊβεγεπί νὉ.) 
18. ἀποεγίδίη.---ς, ἘΠ πᾶν Ὀ6 ἰγαηβίαϊεά 85 δρονα, ἔπε πιδδηΐηρ' 
Ῥεΐηρ : 85 διίὶβ (γα 6) στουπά 15 Ὀάαίγεη, 50 δἰ νἱπεγαγά πὸ 
Ιορεγ γἱε] 45 ρταρεβ. ΒΗ: Ὺλὸ ἐμρησέλ πο ὃν ἐδ τοαν οΓ ἐλε 
υἱπογαγας,  ὨϊοὮ Ὧδ5 Ὀδ6π υπάἀετγδίοοά 45 ἴπ6 τανοῦβα οὗ “" ἴο βἱΐ 

ὑπάετ οπθ᾿ 5 νὶπθ δηά ἤρ-ἴγθ " (Ὀ8.). 
10. [ἡ 35 (δ ν. 18. ἀηγηγτπηγῖοαὶ, αν κιναγάϊγ ἐχργαββοά δηὰ 

ἢο ἀουδὲ οοτταρέ (5ε6 ΡΒ]. π.}; ἢ (ἀρατέ ἔγοπι 5) ννουϊά 6 πιογε 

ὨδίυΓΑΙΥ ταηάεγεά, 85 ἴἴ 5 ἴῃ (α, ἀξς ούρ ἐς σοξοῦ 79... Ὅα., 
ταὐεοιίπρ, 45 ρίοββεβ 190 αηά (1π 180) “ἢ 6 νὰν οὗ ἴδε νἱπεγαγὰς," 
ἀπὰ ἰγεαϊίηρ᾽ ἔπε ταπηδίπάθγ 85 {πῸ ΡΑΓΔΙεἷβ ἴο 180 (γεδάϊηρ, 
ΤΌΝ ἔογ ΓΒ" ε, ΤῊΘ))" ἔοσ 2), τοηάδγβ, Ὀγουρῆϊ ἀπ πεαῖ ἴαϊτα 

ἴϊ αὐνᾶυ, ϑηονν ννδΐετβ σοηβαηγα ἰ : ζ.6. ἰδοῖς οὗ γαίῃ ἰῃ βιιπηπιογ, 

ἜΧΟΘ885 ἴῃ ψἱηΐοσ, δἰῖκα βογνα ἴο γυΐη {πὸ τυϊοίκεά πιδη᾽5 ἰαπά. 

204-ς. Τῆς νἱοκεά ρα5565 ουΐ οὗὨ 411 γαπιθπιῦγαποα, ὄνθη οὗ 

ἔδε πιοῖδεγ νθο Ῥοτα δπι (ΟΡ. 15. 4018), ἀηά ΟὨΪΥ ἴδια ᾿οσπὶ ἢονν 
δηάθ Δὴγ 5αιἰ βέδοϊίοη ἴῃ ἢΐπι. Βαξ (566 ΡὮ1. η.} ποὶ ἱπιργοῦ- 
ΑὈΪΥ οὔα ογ ἔψννο σἱρῃς εδγγοῦβ ἱῃ ἱγαηβοιρείοη παν αὐ 
αἰϊεγεὰ {πὸ ἄφψυτεβ οὗἉ {πε 1πε5, νυ ίοῖ γαΐῖπογ γοδὰ : 

Τῆς βαυδτγα οὗἉ δἰ5 (ηδῖϊνε-) ρίδοε ἔογρεϊιει Βίηι, 

Αηὰ Πὶ5 παη16 15 γε πη πΊρογεά 20 πιοῦα. 
204. Ορ. 1919: θυ {ππ Πἴὴ6 διέδομεβ αννκυναγαν δηά 5ι15- 

Ρἱοϊουβῖγ ἰο ἔμοβα ἐπὶ ργεοβάβ, ψν πεῖμεγ ἴΠ658 ἀγα γοδά 85 ἰῃ Ὦ 

ΟΥΓ ἃ5 δπιαπάεά (566 ἰαϑί π.}; ποῖ ἰβ ἴπ6 νυ ϊκιγαγάηθββ 655, ἱξ 
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11: ΗἨδ [1]1-ἐγεδίθι } ἐπα Ὀάγγεη (δὲ Ὀεδγειῃ ποῖ: 
Αηά ἀοοῖῇ ποἱ ροοά ἴο {πε ν]άον." 

5: Υ εἰ ((οἀ) ὈῪ Π'5 ροννεῦ πιδκεί [ἢς πιρμίν ἴο οοπίΐπυα : 
Ης τίβεοϊῃ ἀρ, ἱβουρῇ δε Ὀοϊανεῖῃ ποῦ παι δὲ νν}}] [ἷν6. 

στ ΕΝαὶ. μα 1ἰπ6 18 οοηπεοϊεά τῖϊῃ ἢ: Απηά υητὶρδίεουβ- 
Ὧ655 5 Ὀγοίκδη 85 8 ἴγεα : ὄνθὴ ἢς {παὶ ἀενοιυτγείῃ, εἴο. ὮὌυ., 

ϑϑυπηηρ εἐχίθηβῖνα οογγυρίίοη δηά ἰγαπβροβίζίίοη οὗ ψοζάβ, 

τοδάς: [ϊὸ ἃ τοϊίβη ἔγεε ἢ 'β ἀργοοϊϑά (ἼΡΡ ὕ07 71). 
21. Τγρίοδ! δοϊϊνι65 οὗὁἨἉ {π6ὸ υυἱοῖκεά πιδη (ορ. Ὁ“ 5): 1[1]- 

ἰγοδίπιθηξ οὗ ἔπε νἱάον 15 ἔπι] ]Π1ἀγ, Ὀὰὶ νὰ σμουϊά ὀχρεοῖ 85 ἰΐ5 
Ῥαγα!]εὶ 111-ἰγεαϊπηιεπς οὐ πὸ ογρβδη; ἱπβίεδά οὗ {π|5, ἘΦ δ5 

. ταηάογοα ἀρονα γείεγβ οἰ γβηρεῖγ ἴὸ 1|-[τεδϊπηθης οὗ οὔ 1655 
ψνοηιοη, ἴδε ροΐηϊ Ὀεϊηρ᾽ Ξυρροκεά ἴο ὃς ἴπαΐ Ξκυιοῖ ἢανα 0 808 

το ἀεέδηά ἴμεπὶ (Ὁ. : οπ βοῦς ουγίουβ δαγεγ ἐχρ δηδίίοηβ, 5686 
δοδα11.), οἵ ἴΕ ἰξ θα τοηάεγεά ἀδ ζοοῤοίλ οοπβαην τοίδλ (Ῥτ. 205 
ἐδ δαγγόη (38ο Μαγβῃ8}}), ἴο δάυ]εγυ υἱτ τυῖνοβ ὑη] |κοῖγ ἴὸ 
οοποείνο. Ὁα., οοπεϊπυΐηρ δ15 τοχέυδὶ τϑοοπβιγιοιίίοη οὗ "Ὁ, 

τελάβ, 1Ὁ Ης ἀοείῃ ποΐ ροοά ἰο ἴδε πἱάον, 3 Απὰ παι πὸ 
οοπιραϑδίου οὐ Βοῦ οἶϊά (ὉΠ ΝῸ πίγμη. ΠΟ} ἔγοπι "4, ὈΠῚ ἕοτ 
τη: ΠΝ ΠΡᾺῚ δ88 αἰγεδάυ ὕδβθη ἕακθη Ὀδοῖς ἱπίο "»ἢ)..--- ὲ 
ἐγεαέοίλ)] Ἰῆ ργασείλ οπ (566 ῬΆΏΪ1. π.), οἵ Ζδεροέδ σοπεῥαην τοίὰ 
(Ξες δθονα). 

22-24. 80 ἔαν ἔγοπι ἴθ σϊοκοαά βυβεγίηρ' δὴ ἀπεϊπιεῖν ἔαϊε, 

85 γοὺ 584} (18:31), (οά ῥγοΐοηρϑ πεῖν [6 (5335) θαγοηά {πεῖς 6χ- 
ρΡβοϊδίίοη (23}) αηὰ ρταπὲβ ἔμεπὶ βεουτγίγ (238) αηὰ τεμεῖν σατοβ 
ἴον ἐπι6πὶ (23) : Ξυοῦ ἰβ {π6 ροΐηϊ οἵ 3: 16 Ψ8, 15 τείαἰπεὰ ἴῃ 3 δπά 
15 ἴο Ὀ6 ἰγαπϑβϑαϊθά ἃ5 ἄρον ἰῃ 33; δηά [Π8 βδπ|ε 11πὸ οὗ (πουρβὲ 
ψουά 6 σοηεἰηυεά ἴη 3., 1 τ 158. τ ΠΥ πιεδηξ [παὶ ἐπουρἢ ἐπ6 
νυἱοκεα 5σῆαγς τῆς οοπιπιοη ἔδϊα οὗ πιο, (ΠΕΥ ἀο 50 οὐἱγ ψἤεῃ 
1ΠῈῪ γα {|κὸ τῖρϑ δδῖβ οὗ οογῃ (535), ἐ.6. αἴογ ἃ ἰοηρ' 116. Βυῖ 

της διηιμεββ δὲ ἴπ6 Ῥερίπηΐϊηρ οὗ 335. 5. ηοΐ πιαυκεά ἴω Ψ 
(Ὑει 18 πιεγεῖν “" δηὰ ᾽); δηά [π νϑσβεβ ἤανε Ῥεδη υπάεγβίοοά 
ὉΥ 8οπιε (ιυ. ἔος ἰηβίδηοθ) 85 οοητηυΐηρ' Γ[Ὠγουρθουῖ {Π6 ἀαβογίρ- 
τίοη οὗ {π6 ἀΠΒΔΡΡΥ ἴαϊε οἵ ἔπε ψἱοκεά, 

22. οί (Οοαὴ . .. τμαζοέδ .. .. ἐο οορξέπμ6)] ἴῃ [1π (566 
ΡὮΏΠ]. η.): ἘΦ πιᾶν αἷβο ὃὈ6 ἰγαηβϑιθά, 4.»πῶ δὲ ὥγατοοέλ στοὰν 

(4 Ὲ ΕΝ), νὶΖ. ἴἰο ἀδϑίγιοιίου, π6 νδ. Ὀδίην ἴΠ6 58π|6Ὲ 85 ἰη 58. 
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33 δ ρσυδηϊζοει πηι ἴο Ὀ6 οοηῆάεπε, δηά δα Ξίαπάς βυρροτίεά ζ 
Απὰ δἰ5 ἐγεβ δὰ ὑροῦ [ἢ 15} γᾶ γ8. 

Μ ΤΏΟΥ δὰ Ἵχαϊ δὰ ἔογ ἃ {1π||6 τυ ἢἱ]ς, δηά {ΠΕ ἀγα ρος; 
Υεα, ΠΟΥ ἀγα Ὀγουρδέ ἴον, ΠΥ ἀγὸ Γρί υοἶκοά ΟΠ π|κὸ 

ΓΡΛΑΙ ον 5}ν 
Απά [κε ἔπε ἴορβ οὗ δδῦ5 οὗ οογῃ δα ἴδον οι οὔ, 

Ψ. Αηά [Εἰ Ὀ6 ποῖ 50, πονν, ψῆο Ψ1}} ργονς π|6 ἃ [ἴδῦ, 

Απά πιδῖκα ΠΥ Βρθθοῦ ἠοϊπίηρ᾽ τ στ ὃ 

2853.---Ἰὐροέλ {9} ἴτοπι ἃ Ὀεά οὗὨ 5:οἴτπθββ (ορ. ἔχ. 211. Βγ 
[8617 {π6 Πἰπὸ πιὶρῃς μανα ἃ ἀϊεγεηϊ βεηβα: ἐλοιρὰ .δ σίαπα μῤ, 

δηάυτε (8:8) ἔοτ {πε τηοπιοηΐ, γ6έ λ6 λας πὸ οοηδάσποο ἐπ ἀὲς ἐζζε 
οοπεπυϊηρ. 

238. Ὁυ., ΓΕ ἢ 15 ρυ]εά ἄονη, ἢ 85 ῶὯοὸ δορε οὗ ἤπάϊησ 

βυρροτί: 566 ΡῬὨΪΐ. ἡ. οἡ 33,- Ὁ, ῥ8. 3218. Εον ἀΐς 4γὲς, Ὀὰ 

τεδάβ ἀίς οῤῥρέσφοῦ (ΓΝ); ἘΝ πὶ. διέ λὲς ἀγὲς υπἀεγβίδπαάς ἴῃ 6 

11π6 οὗ ἔπ ρυηίσῃηηεηΐ οὗ ἴδε ψἱοκεά : [πουρ αοά 5εοπις ἴο 
εἶνε ἴπεπὶ βεσυσίγ (5), γοῖ 41} (ῃς εἶπια Ηδ 15. παγγου νυ τννδϊοβίηρσ 
{πη ἴο Ρυπίϑἢ (Π6η]. 

24. ἔνϑη ἴῃ 35 (μ8 ν, πιοβὲ πδξυγα! βυρρ εϑῖβ {86 υπεϊπιοῖν 
εηά οὗ [πε ρεγβοηβ γείεγγοά ἴο ; ἔογ 86 αἱξεγηδίϊννα νίαν, (πδὲ 1 

ἀεβογῖρεβ αοά 5 ἕδανουγ (8ες οὐ 553: δηά ρῃ]}. η.), τεΐδγεπος ἰς 
πιδάς ἴο 2113.--- 72ἐν αν δγομρὰέ ἰοτο] ἐ.6. (1 τλ6 τνοτγά ἰ5 τίσ ΒΕ 
τοδὰ) ἴῃ ἀβαίῃ.-- -θλμοζοα 9} Ἦ σονέναοέ ἐλενισοίυσς, ἐ.6. ἴῃ ἀφαιῃ. 

--δίζο »ιαηοιος) 8οὸ τ: ὮἮ ἐἐἶζο αἰ (πιεη).---“αϊίοτος) χ0".--- Τοῤς 
Ὁ “26 φαγε 07 σο»} ἴὨ]5 ἀρρβᾶγβ ἴο βίδπά ἔογ: ἴορβ οὗ ἴδε 

σέαϊᾷε οὗ οογῃ : σοογῃ τνὰ8 γεδρεὰ ὈγΥ ουξηρ ΟΥ̓ (πὰ ἴορβ οὗ ἴπ8 
Βίδ!ἰς ἃ {|| θεῖον ἔπ δαγ: 866 2528. Αργίριζίεγε 67 σῖτα 

{Ππ5ἰγδιοηΒ8.--- 41,0 σέ 657] οὐ τοέλονγοα : 80 Ὅϊ. ψῇο υπάετβίαπάς 
186 1ἴπ6 85 γείεγγίηρ ἴο πὸ τυ ἱπογίηρ οὗ ἐς ἴορβ οὗ ἴπ6 δα» 

(36ε 165ξ π.) 85 ἔπε οόγῃ τίρβηβ. 

᾿ΧΧΥ. Βι1444}5 (εἰγά Ξρδεςξ.---ΤῊΐς βρεεοῖ, τοῦ βρθαῖςς 
οὗ ἴπ6 πιαὐεβίγ οἵ ἀοά (3) δηά, εοποίπρ ΕἸΙΡΙαΖ (41 5142), οἵ 
186 ᾿πηροβϑι ὈΣΠ1ν οὗ πιδη ταηκίηρ' 85 ρυγε Ὀδέογε σοά (( 5), ορβηβ 
ΔΌγαριγ, ψτπουΐ ἃ ᾳυεδίίου (4} η.), ἃπά ἰ5 οὗ Ἔχίγεπιες Ὀγενὶγ. 
Τῇ Ὀγανὶο 85 βοπιείίπιθβ Ὀθεῃ γεραγάθα 85 δῃ ἰπάϊοδίίοη οἱ 
δ ροοῖ᾽ 8 ρατγί πὶ {πε ἀγριιπιεηῖβ οἵ (πε ἔγίθηἀδβ δὰ Ἄαχβαυβίεά; 
ζῶοσα ργο δδίν ἰδ ἰ5 ἄυα ἴο δαγῖγ πιυς]διίοη οὗ [ἢ ἴοχὲ τυδῖοβ 
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ΧΧΝ. ΓὝΒεη δηβινεγεά ΒΙ46 4 {86 Θμυπίεθ, ἀπά βαἱά, 
3 Ῥθυοπιϊηΐοη δηὰ δας αὐ τυττῆ πὶ; 

ὍνῈο πιδίκθιἢ ρεᾶοϑ ἴῃ 15 ΠΙΡἪ ρίδοςϑβ. 
8 15 {π6γὰ δὴν πυπιροῦ οὗ Πἰ5 ἔγοορβ 9 

Απά ὑροη ψποπὶ ἀοί ηοὶ ἢ᾽5 ΡΣ αγῖβ ὃ 

Ιεά ἴο ἴῃ 1055 οἵ᾽ τι ϊϑρδοδπιθηΐ οὗ ἴπ6 ορβηΐηρ' (566 οἡ 265:5) 

δηά οἴδοῦ ρατίβ οὗ ΒΙ] 645 σρθθοῦ : 566 ἴπ6 [ηἰγοάυοίίοη. 

2.6. ἀοά τυΐεβ ἴῃ βυοῦ ἃ ΨΑΥ 45 ἴἰο ἰπβρίγε ἔδγγοσγ (23), 
ἐπιροβίηρ Ηἰ5 νἹ]] οὐ 411] σῆο γαϑίϑὲ Ηΐπι, δνθῆ διιοηρ ἴπ8 

Ἰῃπαδιἐδηΐβ οὗ βεάνβη (Ὁ); ἴῃ τς Ἔχϑουϊίοῃ οὗ Ηἰβ ψ}}} Ηδ σδῃ 
ΤΕΙ͂Υ οὐ ἱπηυπιεγαῦϊα ἀηά ἰηνίποῖδ!α ροννεῖβ (δ). ϑ8ου!ά πιδῃ οα 
οαγίῃ, ἴπθω, οὐοῖζα Ηΐπι, 845 [οῦ παά ἄοῃβ (23.5-24535), οτ, 

δρϑίῃ 85 [οὉ δαά ἄοπε (237: 15), οἱαίπι ἴο θ6 ἱπηοοβηΐὶ (46) Ὁ 
Νείπεν οἵ 186 ἴοσγοῦ οὔ ἀοάβ συῖς (9ϑε6 2308), ποῦ οὗ (88 
ἱπιρετέδοϊίοη δηά ἱπιρυγίεν οὗ Βυπιδη Ῥοίηρβ (866 οἿ), ἀϊά [οὉ 
ποοά Βι]64Δά ἰο ἰπδίγιος Πίη,. 

2. ἩΙΆ λέρε] ἐν. “ἰῖὰ Οοά (866 ΡΠ]. ἢ. οὐ 2433), νῆο πιὰ 
δανθ Ὀδθη πιδεηίοηϑά ργενίουϑ!υ ἰῃ βοπα ρατί οὗ ΒΙ1444᾽8 ΞΒρδθεοῦ 

ΠΟΥ͂ ἰοβέ : ἴῶ δνεῖυ οἴπου βρεεοῖ {π6 ἔγίθη 5. Ῥερὶπ τἱτἢ βοπα 
ἀϊτοοῖ δἀάγεβϑ ἴο οὗ, οἵ ἱπάϊγεοξ γεΐδγεησο ἴο μίπι; χα. ργεῆχο 

265.6 νηοῦ οοηΐαίηβ βαοῖ δη ορεηΐηρ, Ὀυΐ ἀο65 ποῖ οοηΐαίη 85 
δηϊοοοάσηϊ ἴο «υἱξΆ ἀέρι. 

2Ό. Ορ. 15. 243 (ἢ α. ἐδ γθ) δηά οο. οἷ3 26᾽52- (σΠΠ ἡο 65) 
38. Τυοῤςε. .. ἐξρλ1] ποῖ νϑγὺ οὈνίουβ ρδγβὶ]6ῖ ἰεγπιβ, Ὀυξ 

Ῥοβϑίδις, 1 τὰ τα ϊηῖς οὗὨ τῇς ἰγοορβ δ8 ἔπε “"ποβὶ οὗ πεανεη.᾽" 

Ενεῆ 80, ποψενεγ, Ὁ γεπιαΐπϑβ γί βίγδηρβ, ἔου σγέρε (ὈΡ : ορ. 

1111) 15 ποῖ Ἔἐχργεββεά ὉΥ {με αϑυδὶ ννογά (πῊ}) ἔοσ ἴδε τ βίηρ' οὗ 
1πε 8υη, δηά ἴππ6 ἰάεα οὗ ΜΙ. "6, πὲ Οοά ρυδοϊουϑυ οαιιβ65 Ηἰ5 

δύῃ ἴο πα οὐ 41] ογεδίιγεβ, 15 οὈὐνϊουϑὶν οὐδ οὗ ρίαοα πεθ. 

Τῆς ἰάδα, 1 τε ἰεχὲ 15 σίρῃϊ, 15 γαῖμεῦ πα οὗ ΗδὉ. 418 (Ῥεαῖκε) : 
Πο-ΟΩ6 ἷς σοηοεαϊθά ἔγοωχ αοά; ποοηθ οἂῃ βθογεῖνν τἰϊπάγανν 
ΠΙπι56 1} ἔγοπι ΗἸ5 ἀοπιίπίοη. Βαξ (ὅτ (566 ρῇῃ]]. η.}; ἱκεερίηρ' ᾧἃρ 
πε ἢρ. οὔ", ἀηά ρἰνίπρ᾽ ἴο ἔπε νεγθδὶ ἰάϊοπι ἃ τνεῖ}-Ἔβ Δ Ὁ} 15ῃ θὰ 

86η56, τοδ5. 4πῶὼ σραΐποέ τόλοπι οέλ ποέ δὲς απιδμολ γέρο μῇῷ 

(ν ὃν, ορ. Ὁὲ. τοἶῖϑ). 
4-6. Α πιεῖε ναγἰδξίοη οὗ ΕἸῚΡἢ.42᾽5 ννογάβ ἴῃ 1.515 15 (ορ. 418., 

ἰμβ 5 ηρ, οἢ 8 ροϊηξ δάπιϊ θά Ὀγ ]οὉ ἰπ οἷ: ορ. 144 
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4Ἡον ἴδε οδη ταδη 6 ᾿ι5ὲ Ὀεσῖά6 αοά ἢ 
Οἵ δον σδῃ δ Ὀ6 ρυγα δαῖ 5 θογῃ οὗ ἃ νοπιδῇ ὃ 

δ᾽ Βεῃοϊά, Ἔνθ ἔπε τποοη βδίῃ πὸ Ὀγίρμίηοβϑ, 

Απά [πὸ 5ἴδγβ δγὰ ἠοῖ ρυζα ἴῃ ἢ15 βίρῃξς 

4ΦἩον πιυοῦ 1658 πιδη (πὲ ἰ5 ἃ τηδσροῖ! 
Απά [Π6 5οὴ οὗ πιδῃ, ποῦ 8 ἃ ψΌγηι 

ΧΧΟΥῚ. 1 Τῆδη 1οὉ δησννεγεά δηά βαἱά, 
Ξ ον δαβῖ ἴδου πεῖρϑαά Πίπι ἰμαὶ 15 τἱέβουϊ ροννεῦ 

ον δαβϑὶ δου ϑανεά ἴπὸὶ ἀγα ἰπαὶΐ δῖ πὸ 

ϑἴγεηρτῃ 

4. Βεείο Οο( ἐ.6. ““Ἀανϊηρ᾽ ἃ τἰρμεουβηε88 ἱπάεροεηάεηςξ οὗ 

(οὐ Ξ"--Ὁτ. 

5. Λίοονε . .. Ξέαρεἦ σἱῖβουξ πιδητίοη οὗ ἴπ6 δύῃ, δ8 58. 
8.0: ἴῃ 1516 “(5 ΠΟΙ ΟὨΔ5 . . .« ἴδα δεοδνθηβ": 417 “ δὶς 
Βαγνδηΐβ. . . δἰβ δηρεῖβ.᾽" 

6. 507: ο7 14] ἴῃ 1οὉ ΟὨΪΥ Βεζε, ἀρὰ Ρειδδρ5 16 ],- Μωρροῦ 
οἵ ΨΟγπι οὗ ἄξοδυ δπά οογγυριίοη (γὅ 17}4): ἔπε ἴεγπι ἴῃ ἢ 4150 εχ- 
ΡΙΈ5568 ““ἴῃε 1468 οἴ ἐχίγεπιεα δϑδβεπιθηῖ (15. 4115, Ρ8. 225)"-Ὦτγ. 

ΧΧΥῚ. 2-4. ]ο», ἰἢ 16 ννογάβ δῦ ἢι18, ἰγοῃΐ δ! δοίζηον- 
Ιεάρεβ {πὸ Πεῖρ νοῦ 6 45 γεοεϊνεα ἔγοπι Βι:1 885 βρεεοῖ ; 

βυοσῦ δρυπάδηϊ δηά εἴεοϊίϊνε νίβάοηι (ορ. 1235) πιυὲ ανε αοά 
85 115. υἱεἰπιαῖα βουγοὶ (4})---δ ΕἸΊρῆδζ, ᾿πάβεά, παά οἱαἰϊπιεά 
((5). Βυΐῖ ἴδε 5υβίαϊπεά υ88 οὗ πε 2ηὰἃ ρεγϑβ. βἰηρ. ἴω {π6 

δά άγεββ (Ξε θεῖον οὐ ν.Ἶ, δῃηὰ ρεγῆδρβ αἷβο {πε ἰηϊεγγορ διίνο 

ΟΡδηΐηρ' 80 Ουβίοιηδιν τυ τἢ τΠ6 ἔγτίεηας (453 η.}, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ Οὔοα 
οπρογεὰ ὮΥ ]οὉ (193), δυρρεβὶ πὶ ἴπ6 11Π65 πιᾶὺ 6 {Π6 πιῖ5- 

ΡΙδοδά ορεηΐηρ οὗ Βι144᾽ 5 [ϊγὰ βρθοοῆ. [Ιἢἡ [815 σδϑα Βι]Ιἀδά 

18 ἰδυηίίηρ [00 : ΒΥ γουγ οδδῦρεβ δραίηπεσὶ αοά γοὺ ἤᾶνα 
τεργεβθηϊοά Ηἰπὶ 85 τγεδῖς δηὰ ἱρπογαηΐ (ορ. 2218 ΕἸ1Ρἢ42) ; Ὀυΐ 
δον δᾶνα γοὺ δεῖρεά δηά 1Πππϊϊηε Ηΐπι ἢ γους τυϊβάοηι 

υἱέεγεά δὲ βυοῖ Ιεπρτῃ»Ὁ (80: ορ. 82 185. ὙνΏεποα πανὰ γου 
δυο ψβάοπι ἴπαὶ γου ναπίυτε ἴο ἰηβίγυοϊ ὄδνεὴ αοάρ Τὸ 

νοῦ ηαυεδοη ΒΔ Ιδανεβ ἀπεχργεββαά (πὸ οὈνίοιι5 δηβννεῦ: 

ἴπεγα 18 πο υυἱϊβάοπι αῦονα [πὸ τνϊβάοπι οὗ αοά : 50 Πυ. ἐχρίδίηβ ; 
δα {πὲ ἰητεγργεϊδίίη 15 ρεγμαρβ ἃ {{π||6 Ἰαδουγθοά, 

2. Τλομ] 50 δδΚΡΒ, ὙΠΒογα ἰβ πὸ οἴμεγ Ἐχαπιρίθ οὗ βυοῦ 



Χχνι. 2-4. 108 217 

8 Ηον δαΞῖ δου οουη5611ε« πίη [παὶ παῖ πο νυϊδάοπι, 

Αηά ρῥ]ε.  ΠΠγ ἀεοϊατοά βουπὰ ἱκηονεάρε 

4ΙΤο" ψβοηι μαβὶ ἴδου υἱἱεγεά ποτά ἢ 
Απά νῆο86 βρίγε σδπια ἔοσί ἔγοπι {μ6α ὃ 

βυκίδιηοα δάάγθββ ὉΥ [ἴοῦ ἴο οπβ οὗ ἴδ ἔτίεπ 8 δἴοπθ. 10 5 
Ῥέπεγαὶ μδδὶϊ ἰ5 ἴο δάγθ55 411 (ἢγες ἱορεῖμον ἰῃ ἴπὰ δηά ρεγβ. 

ῬΙ.; 50 ἴῃ γερίυ ἰο ΕἸΐρῆδαζ, 63:.24.ὄ 36.290 165. 4. γγ10, (0 ΒΙΙἀδά, 
τοῦ" δι. 21.238... (0 Θορῆᾶγ, 1238 135 6 15:1 215. δλ Φ), δ. 27. 39. δ, 

ΤΒο τγάσζε ἰπβίδησαβ οὗ ἴπ6 βίηρ.. ἰη δάγεββ ἴο οπα οὗ ἴπ6 ἔγίεπάβ 

δἷοπε ᾶγε : ἴο ΕἸΐρἢδζΖ 16, ἴο ϑορδδτγ 1: 27" (ργοῦ δ] ποὶ οτἱρ᾽πα]), 
21τν (3, ποῖ (1) : ἔδδγε ἰβ Ὡο ἱπβίδηος ἰῃ ἐπα ργενίουβ γϑρὶ 85 ἴο 

ΒιΙΔΔ4. ΕἸΊΡἢΔΖ ἴῃ 1 55: (βοαγοεῖν δ150 ἴῃ 43) δηά Βι1Δδά ἰπ 89 185- 
ΒΡΘαῖς ἰπ {πε οἷ. 45 Ἔχργαεβϑίηρ ποῖ {πεῖς ἱπάϊν! υαῖ, Ὀὰϊ πεῖν 
Ἄοοπηηοη βίδπάροϊηϊ; αἱ οἴδεοτγ {{π|65 ΕἸΊΡἢ ΑΖ (48. 155. «δ. δ 6. 17) Δηά 
δορδπαγ (2οἶ"), θαΐ ποῖ Βι] δά, υ8ε {πε 5'πρ'.. Τατγε 15 ποίπίηρ' ἴῃ 
ΒιΙἀ δ᾽ 5 Ὀγίεῦ βρθεοῖ ἴῃ ὁ. 25, ἢογ ἴῃ 2654, 6 τ1π4ὶ 6 οοποίοτεά 

τῆς πιὶϑρίαος σοποϊ βίο ἴο ἰξ, ἴο δοοουπί ἔογ {ῃϊ5 νεγῪ ὄχοθρ- 

τοῃδὶ υ86 οὗ [πε 2η4Ὰ ρεῖ5. βίηρ.. ἰὴ δά ἀγεβδϑίηρ' Ὠΐη.-- -ὐώμ ἐλαΐ 

ἧς τοὐλοιεέ ῥοτοο»] ἐ.ε. (1 τε ννογάβ γε 7005) 1οὉ ἰπιβοὶ, ποὶ 
(Μεγοοσγίυβ, ϑομ]οίίηι., ἘΒΥΠΟἢ) (οά; ὕει αοά, ἰξ τ νοτάβ δύ 

Βι14445. --- 7.6 αν»ν͵Ὴ] ἴμ8 5εδέ οὗ βἰγθηρίῃ: ορ. 409, δηά, δ...» 
Ηος. γ1δ, Εζίκ. 403", 

8. ϑοωμαῖ ξηποτοϊδζρε) ἴῃς ἰογπὶ ΠΣ (512 ἡ. δηά ῥῆ]]. ἡ.) 
[45 Ὀεδ ργενίοιιϑ' Υ υδεά ὃγ ]οῦ, ΕἸΊρβαΖ, ἀπά ϑορῆαγ, θυῖ ποῖ 

ΒιΙ4Δά. 
4. Τὸ τολο»}] οἵ, ταῖν, τού τολοϑό λσΐὴ ΜΙ αοά᾽β Ὁ 

ΤΗΐδβ οογίαϊη!γ εῖνοβ ἴδε δαϊίες ραγϑ!!οἱΐβπι ἰο ἢ. [να τεδά οσ 
τοηάεγ (5ες Ρἢϊ]. πη.) 20 τολονη, ἴδ Ροΐπε ἰ5: Ψ1] γοὺ τα} 
τεδοῦ πι6, νῆο πᾶνε ἢο παρά οὗ βυοῦ τϑδοδίηρ ἢ (ορ. 15. 285). 

4Ό. Υἵου ςαπποῖ Ὀὰϊ πᾶνα βροίκβϑη Ὁγ ἴδ ἰηβρίτδϊίοη οὔ αοά 
(απά 5 ὉΥ Ηἰ5 Πεῖρ: 866 ρἢ]]}. η.): 80 τ ΒΕ ὨΪ. Δ. Ἴχρ] δίῃ. 
Τα πιοδηΐηρ᾽ 15 ηοῖ : γου ἢᾶνα θοτγοννεά ψνῃδῖ γου ἢανα ἴο 58 
ἔτοπν ΕἸΙρῆδΖ (Π ε].}, οὐ ἔγοπι πιθ, ]οῦ (ἴπ οὐ. 9, 12, Βι..): γοῦ 

8τα οοπιογεηρ' πιὸ ΣΙ νογάβ παῖ γου πᾶνα ραρίατγίὶΖεαά " (Βι.). 
5-14. Τῆς ρονεγ οὗ ἀοά οχίεπάβ ἴο 5160] (55), δῃά 5 πιδηΐ- 

[εβῖεά ἴῃ τῆς ἱποίἀεηϊβ οἵ Οτγεδιίοη (69. τῇ (18)) δῃά ἴπ6 τεσυγτίπρ' 
πιᾶγνεῖβ οὗ ἰῃς δηδυτίηρ ογάεγ οὗ ἴῃς ννοτίά ([-ϑ. 100. 1 618), 1 
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δ ΤΠε 5ΞΠ 865 ἀο ἐγοηιθῖς 

Βαεηδδίῃ ἴδ τναΐοσϑ δηά πὸ ἱημαδίδηΐβ ἐπογοοῖ, 

1π6 ῬΓΟΡΔΌΪΥ τπαυταἰοά βἰαία οὗ [6 ἰεχὶ ἰῃ οὐ. 25--2 (568 
Ιηϊγοάἀυσάοη), ἰτ ἰ8 υἀποογίαϊη τ δεῖμα {πε86 νν. οὔρίπϑ!ν 

ἔοτπιθὰ ραγί οὗ ἃ βρεεοῦ οἵ ]οῦ, οἵ οοηπιϊπιεά {πὸ σρεθοῖ οὗ 

ΒιΙἀΔά, ἔο]Ποννΐηρ᾽ 255 (Ῥεαῖκ 6), οἵ [6558 ργοῦδῦ!ν 25 (Εου55, θὰ. 
41.). Τῇ βδπὶθ βεπογαδαὶ {Π6π|6---ἰθ6 πἰὶρηϊ δηᾶ πιᾶγνεϊους 

ψογίκβ οἵ 6οά---ἰς παπαάϊεά εἰδενῆεγα ὃγ 7100 (ο" 15 12 {10}. 15 ς 
ποτα ἀἰβίδπεν ρᾶγα!]οὶ 18 86 ταπηδηάος οὗ 121-35) : Ὀὰξ 11 15 αἴ5ο 
ποῦ γι ΘΗ τἰουσμεὰ οὐ ὉῪ ΕἸΙρμ4Ζ (55 2212), ϑορμαγ (1 11.9), 
δηά Ὁγ ΒΙἀδά (2535); δηά ἴ{ ἔοτπιβ ἃ πηαΐη ἐπθη16 οὗ ἴῃς βρθεοδεβ 
οἵ αμιννεῆ. 80 ἔδυ, ἴβεη, 516 ηῖρῃς τν6 1] οοουν ἴῃ ἃ ΞΡΘΘ ΟΣ 

εἰέμεν οὐ ]οὉ ογ οὗ οπἊ οὗ ἴδε ἔγίεθάβ. Βιυῖ τῆς [Πδπι6 ἰ5 ποῖ 

οἷοβεῖν γεϊαϊεά (οἱ. ο. 9) ἴο ες ορεοηΐηρ' οὗ ἔπ 5ρθϑοῦ (3.5), πος 
ἴο ψδϊ ρυγροτῖβ ἴο δε ἰἴ5 οοπιϊπυδίίοη (αἴας ἃ ραυβ6, 271) ἴῃ 
2γ38-. Ικ ἰ5 βαιά, ἱπάβεά, παῖ 1005 οδήεοὶ ἰβ ἔο βῆσοσν δαὶ 6 
οἂη οὐϊάο ΒΙ]444᾽5 Ὀτίεξ αἰίεπιρὲ ἰπ 255. (6 (Βυ.), οὐ ἐμαὶ 6 
βίδηδβ 'ἱπ πὸ πεεά οὗ ἱπβίγιοίίοη (σρ. 4 ἱπ τῆ6 ρτεαΐηεββ οὗ 
αοά (0 4.); Ὀυὲ πείϊπεν ἴδ ομθ ποῦ ἔπ οἴμεῦ οὔὐδθοῖ 15 γεϑ!ν 
ἰπάϊοαίεά ἰπ ἔπ ργαβεηΐ ἰεχί; δηά βοπῃειίηρ᾽ Πα5 ρεῦβαρβ Ὀεδεα 

1οϑὲ θεδῖνθθη 4 δηά ὅ, 1 Ῥοῖἢ 5.4 δηά 6:16 οὐἹρίηδν ἑοσιθα ραγὶ 

οὗ ]ο}᾽5 βϑρεεοῦ. Τῆαδ οοπηβδοιίοη 18 ποῖ ἱπιργονεά ὮὈγ [Ὁ] νυνί, 

ᾧ, νοῦ οπιἐ8 δ- 11 τ Ὁ (ορ. Ἠαΐον, δ δέέραὶ Ογεοξ, 225}: τῃϊ5, 
ἴτοο, ψουϊά Ιεανα ἴδ ἐγοαϊπιθηξ οὗ [δ {π6π|6 ἰῃ ο. 26 845 Ὀτίεῖ δ5 

ἴῃ ο. 25. 
5. Τῇ ἰοχὲ 5 ργοῦ Δ ΪΥ ἰῃ βοπιὲ ἀϊβογάογ (5θα Ρἢ]]. ω.). Α 

τογα οὔδηρα ἴῃ πὰ δοοδπίυδίίοη ρῖνεβ 8δη---αἰ εδ5ὲ ἐογπιδ ΠΥ 

--ΟἼειίεν ἀϊδιοῦ : 

ΤΠ 5ῃδάβ ἀο ἰγϑηιδῖς Ὀεπθδίῃ, 
Τῇ ναΐετβ δηά τ ἰηπαδιίδηῖβ τπογεοῖ. 

Εον 2λο τλαΐδς δερησαζᾷ, ορ. “" ϑῆ!ςοἱ Ὀδηδδαίῃ,᾽" 15. 149; ἔον ἔα 

4 τυδίογϑ,᾽" τεραγάθα δ5 “"ὑπάδγ [86 δδγίἢ," δηά ἱμογοΐοσε ἃ 

Ῥοβϑίθε ραγβδ116] ἔδγπὶ ἴο “τῆς 5ῃδάε Ὀεηθδίδ," ορ. Εχ. 2οῦ, 

Ὁϊ. 418 58. Βαῖ {πε σοπιδίπαίίοη οὗ ἴπ6 νναΐογβ, [πε βἤδάβἷ, 

δηᾶ τπὰ ἱπμαριϊδηϊβ οὗ ἴπ6 ναΐογϑ, ἐ.6. (ες ἤβηε65β, 18 Βίγα:ηρῈ ;ἃ 

δηά [π6 ἴαχὲ πιῪ πᾶν βυβετγεά πιο βεγίοιιβυ. Α5 ἃ οὐ" 

ἐἰμμαξέον οὗ 255 ([ῃς ἔεαγ οὗ ἀοά 5δουγεβ ρεᾶσα ἰῃ ἴα μοῖρ δι 
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οὗ πεάᾶνϑῃ), 26 (ἀπά σαυ8ε5 (ποβα ἰπ (ἢ ἀδρίἢ5 οὗἨ 5860] ἴο 
ἔχε! 6) τνου]ά Ὅς δάπιϊγαδίε ; Ῥμξ ἴπ6 ν. 5 ὉΥῪ ΠῸ πιδϑῃβ 50 
δυϊίδῦ]8 45 ἴδε δερίμρίηρ οὗ 10Ὁ᾽5 τεὐοίηάδες ἰο ΒΔ, 45 ὨΪ.᾽5 

δἰίεηιρὲ ἴο ᾿ι5ιν Σ 85 βυοῃ βῆονϑβ: “Δ Νοξ ἐλα λεαυεηζν δοέπρε 
αἴο"δ (ας Βιδαδ λας φαΐ), διεί, 5αγ5 ]οΌ, συ ἴδ βῃδάεβ 
ἴῃ [πὸ ἰονεβϑὶ ἄδερβ ἰγεπιῦϊα Ὀοΐογε πὶ"; 1 τ ῆδῖ 15 ἤογα 

(πουρἢ ποῖ ὃγ Ὁ].) 114] οἰΖοά μδά Ὀδεη ἰπίεπάεά, ἰὲ νουϊά Ξυ τοῖν 

Βανθ Ῥθθῃ δχργεϑβεά.--- 726 σλααῖθο) ὨΝΒ 85 ἴῃ Ῥβ. 881} (0) (1 τῆς 
ἀεα4), Ῥετ. 218 (1 ἀβδι) 918 (1 “πες ρυεβίβ ἔπ ἐπε ἀδρίῃβ οὗ 
58601᾽"), 2118, 15. 149 2614 (1 “ἢ ἀ66 4") 19) : 50 ἱπ Ῥῇοθη., “ΪΝο᾽ 
βεεὰ διιοηρ' ἔπε [ἱνΐηρ᾽ υπάσογ [πὰ συη, ποῦ γοϑιϊηρ- δα ἢ (Πα 

βῃδάε8᾽" (ΤΌ Ιηϑοτίριίοη, 1. 8; Οοοῖκο, Δ'57 4): ““ πᾶν 

18 Υ Πᾶνα πὸ τεβιηρ- οἷδος τ ἴπε 5η8465, ποτ Ὀ6 Ὀυτγοά 'π ἴΠ6 
βτανε" (Εβῃπιυπίαζατ᾽β [πβογριίοη : Ο15 18, Οοοῖα, 5)-- ἢ 
ῬΆ55ΔΡῈ5 οὗ δρουΐ 300 ΒΙ5σ. Τδα ἴεγηι αυἱὶς οἰεαῦν ἀδηοίοβ ἐπ 6 

᾿ῃπαδδηῖ5 οὗἩ ϑῃεοῖ, νῆο παά οὔσα ᾿ϊνοά οὐ δαγίἢ ; δηά ἴο ἴδε 

δυΐποτν οἵ [5. 145: [ἰ ἀδποιοά {πδπὶ 45 ἴδε τνϑαῖς δηά ἔδεε συγ. 

νἱναῖβ οὗ οπος ᾿υϑὲγ Ὀεΐηρ5 οὗ ἤδβῃ δπά ὈΪοοά. [ξ 15 ὑπ] Κοῖϊγ, 

τπεγείογα, {παὶ ἰῃ ἀπά Ὦγ 11861 1ξ τπεδηΐ οὐ ᾿πιρ!]εἀ φήσηξς (ΤῊ 
ΘΣ᾽᾿Α πεζς, θυ. : ορ. Ρβαῖκ), δηά, [δ ἴδε οοηΐεχε γα !ν γεαυΐγεά 
δυοῖ ἃ γεΐδγεησα, ἰ νου Ὀ6 Ὀεϊῖοσ ἴο δϑϑυπι (παὶ ψογάβ πον 

Ιοβδὲ ἀεῆπεά πὸ βρεοὶδὶ “"βῃδάβ" ἱπίθῃάβδα 845 ἴδοβα οὗ {π8 

Ργϊπιεναί ρἰδηΐβ (ορ. “ἴδε 8ῃδάε5, 411 ἴῃς Ὀ611-τνεῖμεῖβ οὗ δαγίῃ; 
411 τῆε Κίηρβ οὗ ἔπε παιίοηβ," 15. 145. Εοῦ εἰγηιοίορί δὶ 
βρεουϊαιίίοηβ, τνίοῦ ἀο ἠοῖ ἀεϊεγπιῖπα τΠ6 τηδϑδηΐηρ' υἷδοθα οα 

ἴῃς ἴαγπὶ Ὁ ἰαίς Ἡεῦτγενν νυτίζεγβ, ορ. ἢ. οἡ 15. 149; 2.81. συ. 

ΒΕΑΡ.--- Τὰς τοαί675] οἵ ἴδ 566 (ορ. ν.10, απ. 15: 3), οἡ (δε 
βυγέδλοα οὗ ψῃϊο ἴπῸ δαγ ἢ τνᾶ8 τοραγάθα 85 βργεδά ουΕ (Ρ5. 
1266) οὐ ὈυΠῚ (Ρ5. 243); ψῆογα ποῦ νὰ8 πὸ ἄγυ ἰαπὰ βργεδά 
ουξ οὐ Ὀ.ΠῸ ἀροη ἀπά 850 σοποθαιπρ' ἔποβε νναΐογβϑ, ΠΟΥ ἀρρθᾶγ 

Δ5 5685 ΟΥ̓ τίνεΓ8, οὐ ρῖνα δνϊάδηοα οὗ {πεῖ ργθββαηοα ΌῪ βργίῃρβ 

6] Πρ ὡρ ἔγτοπι Ὀεῖονν (απ. 711); Ὀυξ δνθῆ ἔπαβα νἱβίδ]8 
ναῖογβ αγα, δοοογάϊηρ ἴο Ηεῦτοεν πιοάς οὗ βρεδθοῖ, ““ὑπάδῦ 

πε δαγίῃ" (Εχ. 2οί, ι. 418); ψνῆδὲ νψὰβ ὑπάδγ {π6 τνδῖϑγβ 
85 ἱπεγείοσε ἃ “ογέϊογὶ ἀπάθγ {π6 βαγίῇῃ.--- 736 ἐπλαδέϊα»ἐ] 
οὗ {π6 νναϊέγβ πιυβῖ Ὅ6 {π6 ἤβἢ πη ἔπεηι; Α1|κὸ [π6 στοαῖΐ πιοη- 

βίογβ οὗ ἴπε ἄδβερ δηά ἴπε 5π|4]||ὲγ ἤβἢ ἢ ΒΟ τῆς τναΐοτς 

Βθττα (ορ. Οἢ. τἶ, Τα. 89 6) 987): ἃ βρεοΐαὶ γεξεγθβωοβ ἔο ἴπ6 
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4 ϑῃεοῖ ἰ5 παϊκεά Ὀεΐοτα ἢἰπὶ, 

Απά Αδδάάοη μαῖῃ πο οονετίηρ : 

Τ Ύ,Ώο 5ἰγείομειῃ οὐξ 6 ποτ ονοῦ ἘπΊρ 5ρδοθ, 

(Απά) μβαηρϑῖῃ ἴπ6 δαγ ὕροη ποιῃίηρ : 

δύεαϊ πιοηδίεγβ (ορ. Ῥεδίκθ) πιῖρῃς 6 πιογὲ δρργοργίαϊς, δυΐ ἰ5 

ποῖ ἴῃ ἴδε ργεβεηΐ ἴαχῖ : οὔ ἴπα οἴπεγ δαπά, {δε βίγαηρε 

ἀεδογρίίοη οὗ {πς βῃδάθβ δ8 Ὀεῖηρ υπάογ [Π6 ἤβῃες ἴ5 ποῖ 

ΠΕΟΘΘΘΑΓΠΪΥ Ἔχργεβϑθα ὈῪ ἴἢ6 ἴοχί, αὶ αἀἰδαρρεθᾶγθ ἰῇ ψε ρῖβδος 

[Π6 σοπιηπια αἴλζον “" Ῥαποδίῃ "ἢ; 566 ἄῦονθο. ΝΊἢ ““ Ὀαποδίῃ τῃς 

νναΐογα δηδ {πὸ ἱπῃπδρ δηῖ5 ΓΠογθοῦ᾽" πυρῆς Ὀ6 οοπιραγοά ““ τῆ 

βργεδά ουῖ ἴδε δαγίἢ δηά 411 [πδΐ σάπια ουὲ οὗ 1" (15. 425); δαὶ 
τδογα, που ρ ἢ πα Ζευρπια 15 οχίγεπιθ, {πὸ 4] υϑΐοη ἴο 8411 ἐπαὶ 

ςοπι68 οὐἱ οὗ {πε δαγίῃ 15. ἐπείγεῖν βυΐϊδοῖς ἴο ἔπ οοπίοχε. 
6. Ορ. Ργ. 1511, Ρ5. 1391}, Απι. οἷ. ϑ5Πεοῖ, βίγίρρεά, τὴ ἢ 

411 σονοτίηρ {πὲ οουϊά Ξογθεη ἰΐ γαπιονϑά, [1ε5 αχροβεά ἴο ἴδε 

εγς οἵ ἀοά δηά ἀεξἔδηοεϊεββ Ὀεΐογε ΗΪπὶ.---ὐδααον) ἃ ἴδγαι ἔογ 

5860] 45 ἴδε ρίαοε οὗ ἀεβδίγασείοη : 50 ῬΓ. 15} 273 (οουρίεα υἱτῃ 
58|601), ο. 2852 (οουρῖε νυν Π 681), 5. 5812 (] τ στανε), 
ο. 3113}. [Ια αν. 913 -- ̓4πολλύων. 

γ, 8. 5Π6οῖ σοποδαῖβ ΠῸ πιγϑίογυ ἔγοπι αοά (5); δηά οὗ ψδαῖ 
ἃγδ ἴο πιδη ἴδ πιγβίοσίεβ οὗ εαγίῃ 170. , δπά βἴν δ, αοά ἰ5 
ΗἰΪπιβοῖ ἐπ σαυδ6, δηά, 45 βυιοῆ, οορπίζαηξ οὗ ἐπεπι; Ηδ Βδηρξβ 

πε δαγίἢ ἢ [15 ἱποοποεῖναῦ]α τνεῖρξ οἡ ποιδίην, δῃά ἵκβαρβ 

1 580 βυβροηάεά; Ηδ υ865 ἰπ6 οἷουάθ 845 ναϑὲ τυδίον. κίηβ ἴὸ 

Βοῖά {πὸ ταΐη, δηά ἴποῪ ἀο ποί 5Ξρ|1 ἰπ βρίῖθ οὗἩ δα ἱπιπιθῦβο 

νεῖρῃὶ οὗ ἴδε ταϊη-τναῖογ ἱπίη ἐπαηι; ἴπ6 Ἡδῦτονβ πδά πὸ 
οοποερίίΐοῃ οὗ πε σοπίοπί5 οὗ (πε οἱουά5 Ὀεϊηρ' {π6 ᾿ἰρδ ναρους 

οὔ ναΐεγ.--δένεέολσέλ οἰ] ἴμε νῦΌ. (Π9) 5 {παὶ σοπιπιοην υπεὰ 
οἵ βἰγεϊομίπρ' ουξ ἴῃς ἴδηΐ (-σονετίηρ5 οναγ πε βυρροτίίηρ᾽ ΡροΪε5): 

566, 6.9.» ση. 128, [ετ. τοῦ; ἤδησε ἴξ 5 υϑεά οὗἉ 5ἰγεϊοξίηρ᾽ ουἱ 
τπὸ πεανβϑηβ (95, Ζεο. 12}, ἀηά ἔγεαιδηῖ ἴῃ 15. 40-66, 6.,»., 452), 
νυν ῃ οι νεγα οοποείνεα 845 ἴδ σονογίηρε οὗ ἃ ναϑι ἰδηΐ (15. 403, 

Ρ5. το4φ). [Γ ἴὰ 5. εγὰ υβεά οὗ [ἢ βαγίἢ (566 ποχὲ η.), ἰξ 15 50 
υϑ6α ἀχοθρίοηδιν ἀπά 85 ἃ βυποηυπὶ οὗὁἩ ψΡὴ δεαΐ, Ξῤγεαά ομέ, 

{πε νΌ. υϑεά οὗ [πὸ εαγἢ ἴῃ 15. 425 4433, ψβεγα ΠΣ) 15 υδοά οἵ 

1ῆ6 πεανϑηβ (ἀποΐῖπογ ἴθγηὶ υ5εἀ οὗ ἴῃ δαγί ἴῃ Ρᾶγα]16}15π| ἢ 

ΠΏ) οὔ {πε πεᾶνεπβ 'β ἼὉ", Ζεο. τ2[, 15. 5118)..---- Κὰ 6 μπορέλ] τι 15 



ΧΧΥΙ. 7-9.] 108 221 

8 ΚνῈο Ὀἰηάδεςῃ υρ {πὲ τνυδίογβ ἰπῃ 85 [Π]οκ οἰουάϑ, 
Απά [86 οἱουά 15 ποῖ τεπὶ υπάδγ τΠδηὶ: 

ΝΟ οἱοβεί ἴῃ ἴπ6 ἕλος οὗἉ "ἢἰ5 τπτοπο, 
ϑργεδάϊηρ πἰβ οἱουά ἀροι ἰΐ. 

ταὶρῆι πιεδη (1) ἔπε πογίδεγη δηά δἰρμαϑι τερίοη οὗ ἔπε βεανβῃβ: 

ΟΡ. 15. 1413, ΚπΠουρὮ δοπιὸ {πίηἰς τπαᾶὶ ὄνεη ἤογα “ΤΠ Πογίἢ᾽" 15 
1Ππ6 ποτγίπεγη ρατ οὗ {πε δαγίῃ ; οἵ (2) τπ6 πογίμεγη ραγί οὗ ἴδε 
εδιῖῃ, 48 Ῥβ. 80.3, 15. 4256. Τῇος νῦ. (56εε ἰαϑδὲ ἢ.) ϑἰγοηρῚν 
ἴανουτβ πιεδηίὶηρ (1) ποία; δηά, 85 δραϊηδὶ [Π|5, ἰΐ 85 ἱποοη- 

οἰυδῖνα ἴο ρίεδαά ἰπαὶ ἴπὸ ἄοηϊα οὗ 5ΚὺΥ νὰβ ἱπουρῃῖ ἴο Ὀὲ 

βυρρογίοα ὃγ ρ[]18τ58 (ορ. 12) δἱ ἴπ6 μογίζοη. ϑίησα (56 1αβὶ ἢ.) 
πὸ 5Κὺ 85 οεγίδίηἱυ οοποείνοα 85 ἃ ἰεπί- οονογίηρ, [με αυεβιίοι 
ΤΆΔΥ ΘΑΞΙΪΥ δανε ργεβεηϊεά ἰἴβε]: πονν 5 [5 ναϑὶ (δηϊ-οονεγηρ' 
μεῖά ᾧρ νἱϊπουῖϊ δὴγ οογγαὶ ἰδηῦ-ΡοΪα ογ ροΐεβ δυο ἃ5 δαγ υ 

τεηΐἴβ γϑαυῖγα, δαῖμον τς ραν] Ἕοη οὗ ἃ πιοπαγοῖ οἡ σδπιραῖρῃ, 

Ρύηγ τδοιρῇ ἴὲ Ὀ6 ὈΥ οσοπιρατγίβομ, οὐ ἴπ6 οοηδίδηϊ ἢοπια οὗ 1π6 

ποιηδά : 566 2,82. 4970 ἔ. ἔοτ ᾿ΠΠπδέγαϊίοηβ ἀπά ἀδβογιρίίοηβ οὗ 

οεηῖγαὶ ροΐε(5). Βα 1 [Πα ἀϑᾶρα οὗ ἔπε νΌ. πιᾶγ Ὅς αἀἰδγεραγάοά, 
δηά πιδδηΐηρ (2) δἀορίεά, ἴ ἰ5 ἐπε τοῖν οοποδγηθά ἱ ἢ {πε δαγίῃ, 
δηά δ νἱτἢ {πὰ (οἱου64) 5|κγ.---Αὐσηροίδ . . . τ ο"} 1.6. σμεσῤομαῖς 
)υρι (ὧν πῦπ δ5 ση. 4039, 15. 2233, Ῥβ. 1373), οἵ σωςρδμες ουθν' (ἃ 5 
2 5. 413): {π6 {{πἀνουτγβ {Ππ ἰατίεγ πηδδηΐηρ; Ὀυΐϊ {π6 οοποερίίοη 

ἴδῃ ἐχρίεββϑά οὗ ἴδπε δαγίἢ ροϊβεά ονὲγ ἐπιρῖυ 5βρᾶος νου ὃ6 

ΡΑγδ]εἰθά, ᾿ξ δὲ 411, οὐἱγ ἴῃ 485: τηογϑονοῦ, υη1655 ννὲ σοηβίἀθσ 

πὲ Ρ]Π4τγ5 οὔ {86 δαγιῃ (95) ρατγί οὗ 1ξ, ἐοηϑετυείηρ, 50 ἴο βρϑαῖ, 
115 βἰκεϊεῖοη (Ὠϊ.), ἀπά {6 νναῖογβ υπάσγ 1 (6 ἢ.) αἴ5ο ραγὶ οὗ ἴΐ, 
ν]Ζ. 118 ἔουπάαιίοηβ (22.}, {πε σοησεριίου νου ποῖ δα 5ιγοι γ΄ 

οοπιρδῦδ!α υνϊτἢ νας 15 ἱτρ!!εἀ Ὁγ ἴΠε56 Ἔχργεββίοῃβ. 

8. Εογ ἰμ6 οἷοιιάβ οοποείνεα δ5, ογ ὑπάδγ ἴδ6 ἤριτγε οἵ, 
ννδῖογ- 5 |κη8, 566 4851, Ρ5, 2427 (ἃ: ἔογ {86 πιᾶγναὶ οὗ γαίῃ, Ρυ. 
404; 450 οο. 2677: ,χ858. 

οᾶ πιίρς 450 Ὁς ἰγδηβίαϊοα ““ἢο οἰοβεῖῃ ἴῃ πὸ ἕδος οὗ 
1π6 11 πηοοη,᾽ νἱΖ. ἤδη [ἢδ πιοοη ἰ5 δοἰϊρβεά ; Ὀυϊ {Πἰ5 ἰ5 

1ε55 ΠΠ|κεῖγ, ἐἘπουρ ἢ ὄνθη {πὸ ἰγαηβίιίοη ἀῦονε 18 Ὡοὲ ἔγεε ἔγοπι 
ἀἸΠουν ; 566 Ρἢ]. ἢ. ““7}6πονδῃ᾽5 ἰἤγομα 85 ρίοϊυτεά Ὀγ {πὰ 

Ἠδῦτεννβ 85 Ῥεΐηρ' αὔονα {δε 5ο]ά ἢτγπιαπιεηΐ οὗ ἢδανεη (ορ. 
478, Απι. 95): [15 “ἴδοε;᾽ οὐ ουϊδίάε6 ἔτομϊ, ννὰ8 ῃἰδάδη ἔγοπι (Π6 
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10 Ἠδ παῖδ ἵπιαγίκεά ουΐ ἃ οἰγοῖε ῖ ἀρο ἴδε ἔδοα οὗ ἰδ ννγαΐεγβ, 
Ὁ ΐο ἔπ οοπῆπαβ οὗ Πρ δηά ἀδτγίκηε 585. 

Ἡ Τα ρ1116τ8 οὗ βδεαᾶνϑη αυΐνοτ, 

Απά δγὰ δϑϊοηϊβῃεά δὲ 815 γεῦυΐα. 

νἷον οὗ πιθῆ ἀροη ἴδε αι, ρδγΕΪΥ ὉΥ {π]5 πγπιαπιδηξ, ραγ Ϊν 
ὈΥ ἴδ6 οἷουάβ ἀπάεγηθδιίῃ 1 (ορ. 2218: 14). - τ. 

10. “ὙὝΒΕ δηποίθηϊβ βιρροβεοά ἴπ6 εαγί ἴο 6 4 ἢδι αϊ5ἰς 
εποίγοϊοα ὉῪ ναΐογϑβ [ςρ. δ π.]: ἀπά 50 (Π15 ν. πεδῆβ ἐδαῖ ἀοά 
8ια5" »ιαγζοί ομέ ὦ οἶγοῖς “" (ςοττθβροῃάϊηρ' ἴο νἢδὲ τα ο8]]} (6 
“ Βογίζοη;,᾽ ἸδουρῈ οοησείϊνεά Ὀγ ἴδε Ηδῦτενν δ5 ἃ βιχδῆ Ὀουπ δεν) 

ὕροῦ ἔδ6 βυγίδος οὗ ἴπε86 τυδίεγϑ : δἱοπρ'᾽ {πεῖς ἱπηοῦ εἀρὲ τἶϑα 
186 πιουπίδίηβ βυρρογίίηρ᾽ 188 ρσιεαῖ ἀἄοηβ οὗ ἤδανβϑὴ (ορ. Απι. 

95); δηά ἴδ “Ῥουπάαγγ᾽ ἰπ15 ἔογπιοά πιατῖζα ἐπα οοπῆπας οὗ 
ΡΣ δηά ἀδιίζμεββ, Ῥδσδυβδε τ ΐη [Π]5 ἀοτηθ ἴπῸ δαανθη 
Ῥοάϊε5 γονοῖνα,  Ὡ 116 ουϊδίάα 411] 15 ἀδγίκῃεββ ".---Ὦσ. 866, ἢιγ- 

ποτ, ΝΕ τοδοι5θ᾽ 5 γί. Οοϑμόοονυ ἰη 228 νῖτὰ (ἢ οἰκεῖος οὐ 

Ρ. 502. 
ΙΣ. 7Τ.σ ῥέδανς 977 ἀδαυδη)} ἴδ τηουπίαϊπβ δὲ ἴπ6 Βογίζοῃ 

οοηςοῖνεά 845 βιρρογίηρ [Π6 ναι οὗ πεᾶνδη: 866 ουἡ ν.}. 

Επη. 185 τοίεσβ ἴο πε ρῆγαθε δπά ψγοηρν Ἔχρίαϊης ᾿ξ. Ενδη 
6 πιουιηΐδίη5 ἰγοδ]6 δὲ [6 νοΐοα, ζ.6. 86 [υηοτ5 οὗ σοά 

(ορ. Ῥ5. 29, 188 0))..-- δι} 6] Ἀδτα οὗ αοά βρϑακίηρ' δηρτίν ἴα 
ταυηάοῦ : ορ. ΡΒ. 185 (δ) γο 47 τ τῆ6 ράγα]]εἱ δηά τπ οοπίεχέ. 

123, ποῖα βᾶνα Ὀδδη ἵψο πιδίῃ ᾿ἰπ65 οὗ ἰηϊεγργείδιίου οὗἔἁ 
ἴπ656 νϑῦβθβ; Ὀοϊῇῃ νν. ἢδνα Ὀδοη τερδγάβά 85 ἰπβίδηοίηρ᾽ οἰἕπες 

τοσυγγθηξ πιδηϊοβίδιίοηβ οὗ αοά᾽ 5 ρονεγ ἴῃ ἴδε ρῃδηοπιθηδ οὗ 

868 δηά 5ἴκυ, οὐ μι ρ ΠΥ δοῖβ οἵ ἀοά δἵ ογ Ῥεΐογα (δε ογεδίίοη 

οὗ ἴδε ννοσῖά. ὅϑοπιε ἱπίεγργείϊ 15 ουἵυ ἴῃ ἴῃ βεοοηά β6ηβςο, 1 ἰπ 
τς ἢγϑί. ὙὍἢα υβ6 οὗ ἴδ ρετγίεοϊ ἴδηδε ἴῃ Ὀοζἢ [1π65 οἵ 13 δηά ἴῃ 

δῦ (186 ἢ 5 0 νὉ.}, ἰπ οοηέγαβε ἴο ἴδε ἱπιρεγίδοιβ δῃά ρατίίοἱρίεβ 
οὗ τεουγγοπξ ἀἰνίης δοϊζου το ργϑάοηιίπαῖα ἴῃ δ. 12, ἔλνοιιτα 

186 νίενν ἐπαὲ τ88 νετβ68---ἱ [εα5ι 5. τείεγ ἴο βρϑοϊῆο δοῖβ δἵ 
ογοδίίοη, δηά ἰδ οογγεβροηάδηοο, αρδίη πιοϑὲ οἰεασίν ἴῃ 12, ἴο 

οοηϑρίσιιοι ἔδαΐυτεβ οὗ Βαδυ]οπίδη πὐγτβοΪορῪ ἰποζεαβαα {π|5 

ΡΓΟΌΔΟΙ γ. [πὸ τεΐεγεηοα πγουρθουΐ ἰ5 ἴο τεουγγεηΐ δοϊίοη, 

Ρτγαβεηΐ ἴθῃβθβ (459 πη ΕΝ.), ἐς δείσας... τριΐζοξῆ, βῃουϊά 6 
βυβδετυϊοα ἔος ἴδ6 ραϑὶβ ἰῃ ἴδ ρον ἰγαπϑίδίοω; [ἢ 15 5 ννοἱ! 
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12 ΤΟΙ Ρ Ἢ ἢ᾽5 ροννοῦ ἴπε 5εὰ νγαϑβ 5:164 ; 
Απά ὃν 5 υπἀεγείδησιηρ ἢς 5ποῖα πγουρἢ δπΑΡ. 

15 ΒῪ Πὶ5 ψἱπά [π6 πεανθηβ ἀγὸ Ὀγρ ίθηδά: 
Ηἰ5 μαηά ρἱδγοθίῃ ἴδε βεείηρ᾽ βεγρδηΐ, 

85 13 γοίδιβ ἴο δὴ δοῖ δὲ ογεδίίοη, ες ραϑὲ βδῃουϊά δα δυϊδϑιυϊοά 
ἔοτ δε ργεβεηΐ ἰῃ 15 τοδγὸ . . . έφγροθα. 

12. Τδο ν. 15 δεβί ἰδκεη (5εε 1αϑί ἢ.) 85 οοηξαϊπίηρ δ᾽] υβίοηβ, 
Βυοῦ 845 δᾶνα δγεδαν οσουγγεά ἰη [Πἷ5 Ὀοοῖΐς (98), ἴο ἰῃς ἩἨεῦτονν 

ἔογηι (ἰῃ νυν οἷ 411 ογϑδαῖνα δου νυ ννὰβ αἰἐγιαϊεά ἕο Ὑδην ἢ) 
οὗ {με οἷά Βανγίοηίΐδη πιγιποϊορίοαί αοοουηΐξ οὗ ογεδέϊοῃ : ἃ5, ἰῇ 

Βανγοηίΐίδη 5ἴογυ, Ῥείογε [π6 ογεδίΐοῃ οὗ πὸ ννογτῖά, Τίδηιαῖ, 

τῆς τεργεβεηίϊδενε οὗ ἴῃς 568 δηά αἀϊδογάεσγ, δά ἴο ὃς βυνάιεά, 
δηά 45 Μαγάυϊ., ἴῃ οομῆϊος ἢ Τίδπγαϊ, “΄ βεἰζεά {π6 βρϑᾶγ, 

δηά ἴοτα πού δε] γ, οὐξ παῖ ἰηννατὰ ραγίβ, ρίεγοεα ποῦ πεαδγῖ, 

ταδάς δεῖ ροννεγίεββ, ἀδδίγογε ἤδγ 116, οδδὲ ἄονγῃ Πεσ ον 
δηά 5ἰοοά ὑἀρου ἴτ᾽" (7ὀϊείς οΥ Ογεαζέον, ἵν. τοῖ--τοῦ : Ἐορογϑ, 
ΟΡ, Ρ. 29), 50, ἱπ Ηδεῦγενν ρορυΐαν βίογυ, Ὀδίογα ἴῃς ογεδίίοῃ 

οὗ [δε νοῦ] Ὑδανεῆ χυ6]16ἀ ἴῃς 564, δηά, {πὸ ἔπ τυῖδε Μαγάιυϊκ 

οὗ {πε Βαδγ]οπίδη βίογυ, ννῆο υδεα ογδῆς (ἐ2. ἵν. 95-100), ποῖ ὈῪ 
τλεγα πρῆῖ, Ὀυϊ Ὀγ [6 υ86 οὗ ἀΐς ὠπαογείαλαίηερ, 5ἴανν ἴΠ6 568- 

πιοηδίος Ψ᾽αλαδ (566 οἷδ η.). Τῇ ἴδηβεβ 40 ποῖ ἔδνουγ πα νίαν 
τηδὲ 4 ἔγεβϑῇ ρἱδγοίηρ' οὔ ΕδμΑΌ ἐνογυ {ἰπιὸ ἃ 5ίογπιγ 5θα να μυβῃεά, 

ἰ5. Βεγα γείογγεά ἴο.-- ας οὐἠθα} οἴμαῖβ τεπάδγ, 6 οδέργϑαῖ τ 
(ἴο ἄρ) : 5εὸ ρϑ!]. ἡ.---- ἦέ σηιοέε ἑλγοωρὰ Καλαδ) ςρ. 15. «τ. 

13. “ὍΤΠο ν. ἀεβοῦθεβ μον, δἴετγ ἃ βίογηι, ἔπε τυϊηά,--- οὐ 5 
“Ργαδῖδμ᾽ (45 [5. 407),---οἱδαγίηρ' ἀὐναν ἴῃς οἱουά5, Ὀτίρ θη ἴδ 
5ΚΥ; δηά ον ἴδε “βεεΐηρ' βεγρεηϊ᾽ (ορ. 15. 27}), ῃίο ν85 

Ρορυϊαγίυ βϑυρροβεά ἴο δε ἔπε σαυβα οὗ ἀδγίζηεββ δ δὴ βοϊῖρββ 
(ορ. 38), ἰ8 ἀεβεγογεά ὃγ Ηΐβ ροψεγ, ἀπά ἴδε ἰρῃς οἵ 1ῃ6 βυῃ 
τεβίοτε "-- γσ. Οἱ τἢϊ]5 νίενν οὗ ἔπε ν., ἔοσ τυ ίος 866 δἷϑο ὮὨ[. 

Ῥδ. Ὀὲεϊ. Ῥεαῖκα, 86 τσ γεξαγῃβ ἔγοπι 1Ππϑίγαςτηρ ἐπ6 ροννεῦ 
οὗ αοά 5πονῃ ἰπ Ηἰβ πλὶρὮὙ δοῖβ δὲ ογοδίίοη (123) ἴο Ἔχαπιρίεβ 
οὗ Ηἰ5 τεουγγεηξ δοιϊ νυ ἴῃ παίασγε (ορ. δὅ11); δῃά ρεγῆδαρβ 14 
τῦογα παῖυγα! γ διίδομαβ ἴο Ἔχϑπιρίθβ οὗ γεσυγγθηΐ δου νυ τ δπ 
οὗ υητερεδίεα δοίβ ἰπ με ραϑὶ. Υεῖ ἴῃς ρῆ. ἴδηβα ἴῃ ὃ, {π8 

5ἰ ΠΊ}]1 Αγ ἐγ οὗ ἢ το 120. δηὰ οὗἉ 125, 120 ξοτηθίποά ἴο 15. 519, ἰοροῖμο 
Θϑ 8 115} ἃ ϑδίγοηρ ργαβιυπιρίίοη ἔοσ γοξεγγίηρ 18 {|κ 12 τὸ τδ6 
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Ἐ 1,0, [Ππ|δὲ ύὰ Ὀπὲ {πε οὐ 5|κγ8 οὗ ἢἰβ σαυ5 ; 

Απά νεῖ ἃ νη ΐβροῦ οἵ ἃ ψογά Ὧο ννὰ πδᾶαῦ οἵ δίπι 

Βυῖ {π6 τπυπάσοτ οὗ πἰ5 πιρ τ δοῖβ νῆο σδη οοπιρεοπεπά 3 

Ῥαβί, [που ρῇ ρεγῆδαρβ πος οὗ [86 αἰἰεπιρίβ 50 ἴο ἘΥΡΙΒΕΙ ἴε ανε 
Ὀδεη δηἰίγεῖν βαιβέδοίϊογυ. 

Ἐ (““ϑρί γι υ5 εἰυβ ογπανῖς οδεῖοβ, εἰ οὐδϑίεϊγίσαπίς τοῦ εἰυ5 εὐπςίυ5 
εϑὶ οοἴαθετ ἰοτγέιοβυβ᾽") δηὰ δ (ἴω πνὩίςῃ, δα ἰη Β' (οἴ, 4), ἰπε νδα. ἴπι δοία 
Π1πε5 αὔεν 85 ἰῃ 35) ἰπ ὃ, ἰῃ {86 ρ΄.) υπἀετβίδηα ἴδ ν. ἴο γείες ἴο δε εἰεασγίερ 
ἃρ οὔ ἴδε πεανεηβ δὲ ογεδίίοη (ςρ. στ. 135) δηά ἴο ἔμ ογεδίίου οὗ 1,ενίδῖμδο 
(ςρ. 35), νυ Βίοι Φ ἀεδηίϊεεἶγ παπιεβ ἤεγε. Βαὶ πιοάεγῃ ἰπιεγργεῖεγβ οὗ τἢς ν. 
ἈΡΡοδὶ ἔογ βυρροτί ἰο ἴδε ραγα!!ε! :5πὶ οὗ 13 στ ἰῃς Βαργοηΐαη βίογυ, τυμίος 
ῬΑτΆ 1εἰ15πὶ, ἱὲ 18 οοπίεπάεά, ἢ οοπδί εγαδϊς ργορδ  γ, οοαϊίηυ 65 ἐπ 1; 
δηάίο . (ἄ, (μβουρὰ ἰξ ἱπηρ!ε5 ἰω "ἃ Ηεῦτενν ἱεχί νεῖν δ μον αἰ δέεείηρ, 
ἔτοτα 78, μκῖνεβ. " ἃ νεγγ ἀἰβεγεηὶ βεῆϑε, νῖζ. Ζᾷφ δας: 97 λεαυεη «λιαδετεα 
δέον λὲν: τμῖ5 ἰα δἀορίεὰ Ὁ Ουηκεῖ (ϑολόῤλμηφ ω. Ολαος, 364.), ττῖῆο 
5668 ἴῃ δ δὴ δἰϊυβίοη ἰο ἐβε Ὀαγβ οὐ ὈοΪ8 τ ἢ εγα ἐογοί δα ἴο ᾿εῖ τυδῖες 
δἴγεδπι ἄοννηῃ ἔγοπι ἤεδνεῦ, ἐχοερὶ ἤεη αοά ρεττηϊίεα, διὰ δῃυδάετεά ἰο 
ἀΐβοδεν ἴδε αἰνίπε οοπιπιαπά. [ἐ ν"1}} Ὀς οοηνδαίεηϊ ἴο οἷς ἰῃς πε οὗ ἐδε 
Οτεδιίοα βίογυ (ἷν. 1 30--32, 135, 137-41; οξεῦβ, ΟΡ 25 81.) πιοβὶ ἱπηπιεάϊ- 
δίε!ν οοποεγηεά : 

“ Ὑγ1 ἰδ πιογοῖ!οβ88 οἷα ἢς Ὀγοῖκα μος (Τί δαναι᾽ δ) δι, 
Ἧε «αἱ τΒτουσὴ Π6 ομδηπεῖβ οὗ μεῖς Ὀ]οοά, 

Απά δε πιδάς μέ Νογίβ νἱηά δῶ ἰΐϊ αἸΝΑΥ ἴο βεογεὶ ρίδοαβδ. 
ΤΒοη ἴδε Ἰοτγά γεβίεά, ἢε ζαζεά ὑροῦ πεῖ ἀεδά δον, 
Ηε 5ρ|1 Βεῦ ορεὴ ᾿ἵκε ἃ δι (ἢ) 8 ἰηΐο ἔσο μαῖνεβ; 
Οηε δια! οὗ ες δς δϑίδβϑῃςαά 88 ἃ οονεγίηνς ἴος βεδνεῦ. 
Ηςε ἤχεά ἃ Ὀοϊι, ᾿ς βιἰδιϊοηεὰ δ ννυδίομπιδῃ, 

Ηε οοπιπιδηάεά ἵπεηι ἠοΐ ἰο Ἰεὶ πες νναίογ οοσια ἔογί." 

Βυϊ {πε ““δατβ οὗ βεάνεη βδυάδάεγεά" ψουϊά Ὀε ἃ δίγβηρε ὑγαὺ οὗ δἱπιάϊης 
ἴο {π|86, γε αἰἱρῆιϊ γαῖμεν βυγπιῖβε (πδὲ {πε δ] βίου ἰο (ἢ πιυίῃ [ἰε5 ποὶ ἴῃ 
πε δαν- οἵ ἔα, Ὀυὶ δε τοέρα οὗὨἉ Ἀὶ ((πε τεπιαϊ μεν οὗ " Ὀείπρ' σογγυρι). Ἐος 

{πε ραγέ ρίαγεά Ὁγ 1π6 νυηἱπά ἰπ με οοπῆϊοι τ Τίδαιαι, ορ. (πε ἐδῖτὰ οἵ δα 
11π65 7υ5ι οεἄ, ἀπά, 4.2.» ἷν. 45-48 : 

Ηε οτεδιίεα δὴ ενὶ! νϊηά, ἃ ἰεπιρεϑῖ, ἃ πυγγίοδης, 
Α ἰουτίοϊά νη, ἃ βενεηίοϊ υπα, ἃ νυ γ νϊηά, ἃ νη δεγοπά οοιρᾶγε. 

Ἡςε 8εηὶ ἔογί {με νυἱηάβ, ννβῖοἢ με πδά ογεαίςά, ἰδς δενθῶ οὗ ἔπεα, 
Το ἀϊδβιυτγῦ {πε ἰηπεν ραγίβ οὗ Τίδπιαϊ, {πεν ἔο!]οννεά δέϊτος δἰ. 

Ιῃ (δε ““ἢεδείηρς βεγρεης᾽" οἵ "ἢ, [οἹονίης Ἐδῆδὸ ἴῃ 135. αὐ. 5ε6 8 δνϊάδηος 
ἔπαῖ {πε Ἡδεῦτγενν πιγίῃ βροῖε οὗ ἔννο ογεδίυγεβ δἰαίη ὃῪ Ὑδδνθἢ, 65 ἴῃς 
Βαγ]οηΐδη πανί βρεδῖϑ οἵ Κίηρυ 88 ννεῖ] 48 Τίδαιαι. ᾿δίομεβ (ΖΑ, 19ιι, 
Ρ. 3) ἤπά5 ἱπ᾿" ἃ βιαίεπιεηὶ οὗ με ογοδίίοη οὔ {πε μεανεηβ, ἴῃ ἢ οὗ τῆς ογοδίϊου 

οἵ ἰδ 8εᾶ, ἰπ αργθεπιεηῖ (45 πε ἀγρυς8) νἹΠ ἴῃς οτάεν οὗ ἐνεηϊβ δῆς (ἢ 
οἰαγίηρ οἵ ΤΊ απιδὶ ἰη ἔπε ΒαδυἹοηΐβη βίογυ ; δυΐ 8ες ρῇ]]. π᾿ 

14. Μαγνεΐίουβ 858 ἅγὲ ἴθ ννᾶγβ οὗ ἀοά Ἰυξὲ ἀδβογ θεά, πψῆαὶ 

5 ἰπἀαβογ Ὁ 6 15 ἱπηπηθαβιι γα Ϊν πιογα πιαύνοϊους ; {Π6 βίοτγυ οἵ 
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ΣΧΧΧΥΊῚΙ. 1" Απά 70Ὁ δραΐη ἰοοῖκ τρ μἷβ ἀΐβοουγβα, δηά 5Ξαἱά, 
3.Α5 ἀοά Ἰἰνεῖῃ, πο παῖ ἰακθη ἀννᾶὺ τὰν τἰρδῖ; 

Απά τῃς Αἰπιρμν, ν8ο δαῖἢ δα αγεά ΤΥ 50}; 

Η!5 πιϊρἢν δοῖβ οοπιαβ ΓΠγοΟυΡ ἢ ἴο πιδῇ 85 ἃ ποσὰ Προ οὗ 
ἴα τδυηάογ οὗἔὨ {πεῖν ἔδγ ἀϊδβίδηϊ γε]! γ. Ἐνεοη τ πᾶὶ αοά ἄοα5 

β Ὀὰὲ ραγιϊδιν δηά ἔδίμεν Βεαγά : πον τυ 1658 οδη ἴΠ6 

τεᾶβου ἔον ψνβδὲ Ηθ ἄοες Ὀβ ἀϊβοονεγεά 1 βυοῖ 18 ργορδοϊυ {μ 8 
ἰηάϊτεοί βυρρεϑβείζη οὗ πὸ ν. 

ΧΧΟΧΥΊΙ. Τοῖβ ο. (1) ορθὴβϑ υἱτἢ ἀπ ἱπιγοάποίογν ἔογηιυϊα 
βίδιηρ πὶ [οὉ 18. ἴδ βρεδογ, δἰ ΓπουρῈ ἰἴ ἱπιπιδαϊαεῖν ἕο] ονν5 
νν δαὶ 18, δοοογαϊηρ᾽ ἴο 261), ἃ βρεϑοῖ οἵ ]οῦ ; (2) 18, ἔογ τς τπποβδῖ 

Ρϑγὶ οὗ 118 οοηϊεπίβ, δηξίγε! Υ δ ναγτίαποἊς ψ ἢ [Π6 βἰαπάροϊπε οὗ 

7οῦ, δηά ἴῃ δηϊῖγε ἀρτεεπιθηΐῖ ἢ πε βἰδηάροίϊηϊξ οὗ ἔπε ἐτεηά5. 
Βοῖδ τπ686 ἔεαΐυγεβ ἀγὸ ργοῦ δ Ὁ ἄτι ἴο ἀϊ5]οοδίίομβ οἵ [πὸ ἴοχῖ 

ἴῃ 1815 ρατέ οὔ ἴῃς Ὀοοῖς; 566 οὔ οὐ. 25, 265 66:16 δηά [πιγοἀδυοίίοη. 

νΏΠς 5.6 οἱεαγίγ, 12 ργορδῦϊυ, διά ρεύπδρβ 11 Ὀοίΐϊοηρ ἴο ἃ 
βρεβοῦ οἵ [0δ᾽ 5, 110 δηά 15.38 ἀγα πιοβὲ ἡδίυγα!ν γοΐογγεὰ ἴο οπα 
οὗ (πὲ ἔτϊεπάβ, δηᾶ ρεγῆδρβ ἑογισθαὰ ραγῖβ οὗ ἴ6 δρρδγθηξν 

τηϊβϑίηρ᾽ {πἰγά βρεθοῦ οἵ ϑορῆδγ. 
Ι:. Τοοῖ τ δὲς αἰέοοομγοο, απο φαἱάδῇ 80. 201, Νὰ. 237}8 

245. 1δ, 30, 31. 38. 9566 ῃ. ἴῃ λίμρηδενς, Ὁ. 3441..--Αφραΐη} αἴϊεγ ο. 
26, ἱπουρῇ πο οἴπος βρεαίκου 88 ἱπίεγνεπηϑά (ορ. 341 35} 46' 
403). 1 αἰδΙοσδιίοη οὗ ἴπε ἰαχὲ 18 ποῖ δϑβϑιυπιεά (566 δΔΡονθ), ἰΐ 
θ υϑ08] ἴο ἀβϑυπιε ἴπαξ [οὉ ρᾶυβεβ ἔογ ϑορῆδγ ἴο τερίυ, δηά 
Βηάϊηρ Ὠΐπι 5:16 γοϑυπιθ5 8 ον ΒΡΘ ΘΟ. 

2-6. Ἰοῦ οπος δραΐῃ πιαϊπιδίηβ, δηά πον ἔογ ἴῃς ἤγϑβε εἰπι6 
νἱτ ἃ βοϊδπιη οδίῇ (ορ. 3158), 5 ἱπταρτίίγ, ἀπά ἰμδὲ δἷ5 τηδππογ 

οὗ 1 ἴῃ πὸ ΨΥ δοοοιηῖβ ἔοσ [6 σβί απι! 165 μὲ πᾶνε Ὀείδ!!εη 
δἰπι; ἐπαῖ ἔπ 656, οἡ πε οοπίγαγυ, ργονα ποῖ 5 αηγὶρ δουβηςαββ, 

Ῥυῖ Οοὐ᾽β ρεγνεγβίοη οὗ ἢἷβ γὶρῆϊ; δηά, οοπβεαιυδπεῖΐγν, {παῖ ἴΐ 

Ψου]ά 6 ἃ ργοΐδπα τΠΐηρ' ἔον δῖπ (6) ἴο δάπι: πὲ 15. ἔθη 
δᾶ βδροΐίκδη πε σὰ. ὙὍὙηδβα νεῖβεβ τεδά αὐυἱΐε {|κὸ {πε 

δέρίκμηΐρ οὗ ἃ βρεθοῦ οὗ ]οῦ ; δηὰ ὅο ποῖ γεαιΐγθ, βοδγοθῖν 

Ἔνθῃ δϊονν, 265 5 85 δὴ ἰηϊγοάυοξζίζοη ἴο ἴθ. ὙΤΠΟΥ ἀγα ποῖ νεγῪ 
ἱπεϊπιαίεϊγ γεϊαϊϑά ἴο συ μαὶ βυγνίνοβ οἵ Βι1464᾽8 Ξρθεςοῖ, δνβὴ ἴξ 

2651: ΡῈ τεΐειγεά ἴο δίπι, θοῦ ἴο 2770. 18.385 σοῃ)εδοίαΓΑ  δεϊγὶ- 
Ῥυϊεά ἴο ϑορδατγ. 

15 



226 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [Σχντει. 2-. 

8 (Εογ᾿ 411 τιν Ὀγεδιῃ 15 5111] ἱπ τις, 
Απά {δὲ Ξρίτῖξ οὗ αοά ἰβ ἴῃ τὰν ποβιγ!β ;} 

4 Θυγοῖν τὴν 1ρ5 ἀο ποῖ 5βροαῖς υηγὶρ βίδουβηα85, 
Νείζπον ἀοῖῃ τὰν ἰοηρτ υἱέες ἀδοεῖξ. 

δ Βς [ἴ ἔαγ ἔγοπι πὸ] ϑυγοῖν 1 1] ποὶ ᾿υϑεϊν γοαυῖ 
ΤΙΙΙ αἴθ 1 11 ποῖ ρυΐ αὐνᾶν πλίπς ἱπίορτν ἔγοσι τη 6. 

4.ΜΥ τγἰρῃίθουβηεββ 1 Ποϊά ἔαϑὲ, δηὰ 11} ποὲ [εἰ ἰξ ρὸ: 
ΜΡγ Βοαγῖ ἀοίῃ ποῖ γτβργοδοξ ΔΩΥ οὔδ οὗ πν ἀδγβ. 

2. ]οῦ βνοασβθ ὈΥ ἀοά, ἐδουρ ἴα ἴῃς νϑῚῪ ἴεγῃι5 οὗὨἩ ἴδ6 
οδἵδ Βα οὔαγρεβ αοά τ ἀοΐπρ' ᾿ἰπὶ ἰη)πεῖοα.--- Ζζοι στοαν 
"» γέρλῆ) 345: σορ. (ἢ ΠῸΠ ἕο ὙΠ) Ὠϊ. 241] 2η19, 1 5. 8, 
186. τ] άογ σοταρίαῖης αραϊηϑὲ αοά ἴπ 15. 4077, δπὰ δε δηϊὶ- 

τηειοαὶ ρῆγαβα ἴῃ ας. 365.--- νεδέξῥεγεα τε» φοιρΐ σρ. ““ἴδε Ὀϊτίοτ- 
2658 οὗ πιγ 5ουΐ,᾽ γ1} τοὶ ; “ἃ ὈϊἨ(ἴδς βου],᾽ 21:35. 

38. Τῇ ραγδηῖῃοβϑὶβ “158 ἰηϊεπάδα ἴο δάά 5ἰγθοηρτῃ ἰο [05 
Ῥεοίεβίδιίοη : που ρὴ ψογη ΌΥ ἢ15 ἀΐβεαβθ, ἢ 5111 45 136 δηά 

ΘΩΘΓΡΎῪ ἴο τπιδῖε ἱ{"--Ὦγ. Τῆς δἰϊογηδίίνα ἐγαηβϑδοη (968 
ΡὮΪ. η.), αὐ ἐλα ὠλὲϊσ πῖν ὄδγοαίδλ ἐς ἐπ νπιδ, ουϊὰ ΟὨΥ 6 5υϊ- 
4016 (ορ. Ῥ5. 1463) [Γ ]οὉ σεῖς βινεαγίηρ᾽ ἐμὲ (6) δε ψουἹά 
αἰνναγβ ἴῃ ἴπ6 ἔαϊυτα βρεαῖκ ἰγυτῃ : δηάὰ πεγα ἢθ 15 βτυθδυϊηρ ἴο 

τὸ ἔδοϊ [παῖ πα αἰννδυβ ἢ85 βροΐκδῃ δηά 5111} ἄοεβϑ βρεδῖὶς ἱγυϊὮ. 

5. μέν γο] Αάπιῖξ γουγ σπαῦρὲβ ἴο 6 ἔγιιδ.----ὔ τοῦζΖ ποῖ 
2 σιοαν νιν ἱπέοργίξ») τῇς δαυϊναϊεαξς, βἰαῖεά περαι νεῖν, οὗ 
“1 ν1}} ποῖά ἔαβξε ἴο τιν ἱπιίθρεν " (ἐρ. 255). Τὸ αἱΐονν (δε 
ΟἤδΑΓρ 5 οὗἉ ἴδε ἔγίεη β ἴο ρ855 85 ἴγιθ----ἃαὶ σοῦγβα τερυάϊαῖοά ἴῃ 5 

-του!ά πιαῖκο [οῦ ἃ [ἴαγ, διά 50 ἱπηραὶγ ἢϊ5 ἱηϊερτί (εἰ ἢ.). 
6. Ηἴεανγ"] Οοπβοίθηοθ, 85 1 5. 246 Ὁ, Νανεῦ Βαά 70Ὁ οοπι- 

ταϊἰοα Ξυοἢ 55 ἃ5 ἴο δοοοιηῖ ἔογ ἢἰβ οδ δηλ ῖε85. 
γ-1ο. Τῇ βρεδίκει---ποῖ 1οῦ, Ὅυξ ροββϑίθν ϑορῆασ (5668 

ΔΌονε)---δχργεββεβ [6 τ βῃ (οἱ. 2153 1πδὲ Πῖ8 ΘΠΘΠῚΥ ΠΊΔΥῪ ὃ6 
ονογίδίκοη ὈΥ ἴπ6 ὈΠΠΘΡΡΥ ἰοἱΐ οὗ ἴπ6 τυἱοϊκοά, ἴῃ ραγιίουϊας, ἔδαὶ 

δ πιᾶγ---58 [οὉ ἀο65 ποὺν (οἷδ 1338 190} 405).---Ππηά αοά ἀεδΐ ἰο 
πἷπὶ ψΒδη Ἰγουῦ]α Ὀ6[4115 Ηἰπιὶ (85). δυο δὴ δχοογδαίίοη τνουἱὰ 
Ῥο ἰπξο Πρ ῖδ16 ἰπ τπ6 πιουϊῃ οὗ τς ἔεηάς νῆο ποῖά πα ἔαϊς οἵ 
ἴδε τυυἱοκεά ἴο 6 {π6 ᾿τγογοῖ οὗ ἔδλϊδθβϑ, Ὀυξ ποῖ ἴῃ ἴπ6 τουτῇ οὗ 

]0Ὁ᾽; ἔογ ἴῃ δβ πιουϊῇ ἰδ νου] πιεδη: ΜΑΥ ΠῚῪ ΘΠΕΠῚΥ ὈΓΌΒΡΟΓ 

ἴῃ 116 δῃὰ θὲ Βοπουγεά ἴῃ ἀδδίῃ (ορ. 6... 2:78: 39.588} 
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[ϑορβαᾷ ()]} 

ΤΊ εἴ πιηθ ΘΠ ΠΥ Ὀ6 845 {πε τυϊοϊκεά, 
Απά ἰεξ ἷπὶ {πὶ γἰβεῖδ ἃρ ἀραϊηδὲ πὶ θ6 85 (πε πη- 

τρῃμίθου. 

Ὕνο δἰἰεπιρίβ ἴο ἐχρίαἰπ 86 ννογάβ 85 1008 πιδὺ Ῥὲ γείεγγεά ἰο, “Τῆς 
πογάϑ Ὀείηρ ἱποοηϑίβίεηϊ τ] ἴῃς οοπαϊκίοη οὗἩ 1οδ᾽5 πιϊηὰ ἃ9 γενεδϊςὰ ἴῃ ἢ 
ϑρεεςβεδ, ἰΐ 15 ϑυρροβεά (“) μαὶ ες Π48 δὲ ἰαϑὶ ἐουηά μἷ8 ὑναὺ ἴο δῇ βδαβυγοά 
ἴγυβι 'η αοά, ον ἰμδὲ ϑυοῖ ἃ ἰγυβὶ 889 βυάδάεςηϊγ, αἴεν (ἢς διίαςϊςβ οὗ δἰ5 
ἔλεπά8 ἃγὲ εηάςά, βαβῃβά ὕροῦ δίπι, διά Π]1εὰ μἷ58 πιϊπα τε ἴπῈ πόρε οἵ ἃ 
τεβιογβίίοη ἴο (οὐ 8 ἔδνους (Εν. Ὠ].). ΤὨΐ5 αἰϊεγεά ἔγαπιε οὗ πιϊηά, ἕονν- 
Ἔνεῦ, ἱπουρσἢ ποῖ ἴῃ 1361 ἰπδπιὶβϑὶὉ]ε, 15 αἰ δῆσυε ἰο γεοοηςοῖς νυ τυ μδὲ 
ἤοϊονΒ: ἔογ ἰῃ 303. 5. 7οὉ εχργεβ8εβ δρδίῃ ἴῃς 88 (πουρδὲ, ν᾿ ΠΙΟἢ δα 
ἀγνῥοἐλεςὶ ἴε σουἹά Βανα ονεγοοηῖε ; ἢς ἀεπίεβ, ργθοίβεϊυ 85 δε 88 ἄοης 

τπεουρπουῖ (λ6 ἀεραῖς, (μαὶ αοά [ἰβἴδῃ8 ἰο ἢΐ8 οσγ. Απὰ βίεαγῖν ἴῃ 415: 
Ὧ6 ἔγεδί8 αοά ςἰζζ ἃ58 8ῖ8 δάνεγβασυ. Αἱ {πε βαπια ἰΐπης ἰΐ 5 σοποείναδις 
[δαί (δε δυΐπος οὐἱγ ἰπίεπάςεά ἰο τεργεβεηῖ [οὉ 5 Ββανίπρ' καϊηεά ἃ ἐγηηαβογανγ 
οΔ]πιη6588 οὗ πιά, τ δῖοΒ δθεγνναγάβ, ἃ5 {με οοηίγαϑί δεϊτνεθη Πὶ5 ραϑί δπά 
Ῥιεβεηΐ Ἴςοηάϊείοη ἔογοεϑ ἰἴβ6] ὕροῦ δἰπὶ (οςο. 30-41), ἢς [8118 ἴο πιδίηϊαΐη. 
Τῆς αἰϊεγηδῖϊνε (δ) 8 ἴο σοποῖυάε {πδὶ {ΠπῈ ἱπιρὶϊοῖ! τείεγεησς ἰβ ἴο [00᾽5 δας 
οοηάϊιίου, δηὰ ἴο βυρροβε ἰπμδὶ (με βίαίς οὗ πιϊπὰ ννβίο [οὐ ἀδηΐεβ ἴο ἐπὸ 
πηροαι!ν 5 δυρ μι ϑίεα ΌὈΥ τηεπιογίεβ οὗ μἷ8 οὐνῃ ἔογπιεῦ οοπάϊ οι, 5 ἀςβογ θεά 
ἰῃ ο. 29, ψβεη {π6 ἰοἴκεη5β οὗἩ αοα 5 [πεπάάβῃϊρ ννεγε δουπάδης  θεβίοννεά 
προ δίπι, ὕροη (Πΐ8 νίενν (Ὡς ογάβ γε οοηδβίἀεγεά ἴο ὃς ἱπίγοάιοεά Βετα 
85 ἃ οογδπμαϊίοπ οἵ νν.᾽ 8, 45 ἰπῃουρἢ ἴο 58: ον σουϊά οπς μανε ὄνες 
εξ ἰεπιρίοα ἰο δῖη, ὙὙὯΟ ἰκῆενν 80 ννε}} {πε πιίϑεγα δἷς τηθηϊα] βἰαῖς ἰηΐο 

ΜΏΙΟΒ τῃς δίηπες [8115 (Ἠεηρϑίεηθεγρ, ρδγῖγ; Βυάάς [ΖΑἅ 7», 1882], 
ΡΡ. 205-210, ἀπά ἰῃ 88 Ορνενι.""---σ. 2075 422. Βα. ἰπ ἴδε ἰηίεγεβίβ οὐ 
1815 ἱπιεγργεϊδίίοη ρίδος ἴ ἤτον 1, 

ἡ. Εογ ἴδε ἔογηι οὗ βρεθοῖ, ορ. Νυ. 2319, Τὸ νυ ῖβῃ [ἢ Ὀαβὶ 
ἔοτ οῃϑϑβοῖε--ῆς ἰοῖ οὗ 86 τρβίδουβ, δηά {πὰ ᾿νογϑὶ ἔοσ οπε᾿ 5 

ἐῃοηΥ---ῆε ἰοΐ οὗ ἔπε ψίοκαά, ννα5, ἰῇ βρὶΐε οἵ Ὀείζίες ἑδδομίηρ' 

(Ρε. 24:1), ἀουδι1ε55 ἴπ6 ἀνθγαρα πιογαὶ ργδοίίοα οὗ ἴῃ ἄδυ, δηά 
18:15 ἴπὸ δυῖπον πιρτς τοδα ΠΥ δἰίγιθαϊα ἴο Δηγ οης οὗ ἴπ6 τῆγεα 
τεργεβθηϊδιίναεβ οὗ πὸ πογπλδὶ τοὶ! ρίουβ ἀορπια : ἢδ τεργεβθηῖβ 

7οὉ δ5 ρονεγηθά ὉΥ ἃ διίρίιθγ πιογαι εν (3190).-- Μέρθ δρθηι»} 
ΟὈν Οὐ 51. αυἱῖα ρΈΠΟΓΑΙ---ὯΠΥ ΟΠα Ψ͵ἘῸ ἰβ8 ΠῚΥ ΕἘΠΘΙΥ, 85, 6.9.» 
ἰη Εχ. 23.. [115 οἡἱυ, 1 186 ν. 15 αϑϑίρηῃβα ἴο 100, ἐπὶ δγιϊβοίαὶ 

ἱπιογργοίδείοη 18 τεαυϊγεά ἴο Θϑίδ Ὁ] 15} ἃ σοηηδοίίοη τ 5.6: 
ὨΪ., 4.»., ἐχρίδίηβ : [δῖ ποῖ πι6, Ῥυϊ ΠΥ ΘΠ ΕΠΊΥ, Ζ.6. Ἠΐπὶ τ ῆο 

ἀδηΐεβ τὰν γἰρ ίθουβηαββ (ν.δ5), θ6, 2.6. ἀρρβᾶγ, 85 [86 οπὲ ψῇο 
15 ἴῃ [πΠ6 ψτοηρ. 
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8 ον ψῇιδὶ ἴβ πε βορα οὗ ἴδε ροάϊεββ, ννβεη Βς Γ[51 ουὶ οξ, 
ννηεη Οοά ἵτεαυϊγοί 1 ἢἰ5 βου] Ὁ 

9 ΨΨ11 σοά πεᾶγ 15 ογυ, 
ννΒοη ἰγουῦε σοπιθῖῃ προη δἰπὶὃ 

10 ΨΨ1] 6 ἀεί ρμς Π᾿ π|561} ἴῃ τπὸ ΑἸπιρ ἢ Υ, 
(Απά) οΔ11 Γυπίο  αοά αἱ 841] ἐἰπιεβ8 ἢ 

[198] 
ἘΠ 11 τοδοῦ γοιι οοπηοεγηΐηρ ἴπΠ6 μαηά οὗ σοά; 

Τμαὶ νμΐοῖι 15 ἰη πὸ πληα οὗ πε ΑἸπιρ μεν 1111 οΐ οοποδαὶ. 
15 Β6Βο]ά 411 γε γουγβοῖνεβ αν βθθῃ ἴ; 

ΝῺ τδπεπ ἀγὰ γε ῬεοοπΊα δἰϊορεῖπεσ ναΐη 9 

8. 7. ομξ 97) ορ. 15. 3812. Βαϊ ἴῃ τῃ|5 οοπίοχι ἔπε δχργαββίοη 
Αἰγηοβῖ 866 π|5 ἴο ἱπηρὶνγ ἰπαΐ, ἴῃ οοηίγαβὶ ἴο ἴῃς ψ]ἱοϊκεα, τῆς 

πρμίεουβ, ἤθη δα 18 ““ουἱϊ οδ᾿" 85 ἃ πορβ οὗ ἱπιπιοσγίδ! τυ. 
Βυϊὶ [ἢ 50, ἴδε οἶδιιδε 8 ἱηοοηπίπίεηϊς ἢ ἴΠς βδἰδπάροϊπε οὗ πα 
Ῥοοΐς. 846, ιγίμογ, ΡΠ]. η.---ὐεφωένείλ)] 3Εϊ ἀγατοεξὰ οεξ. 

τοῦ. Ορ. 2235 (ΕἸ!ρῃ42). 
ΣΙ, 12. Ιῃ 11 (45 ἴῃ 13) τη6 Ῥγοῃ. γοιρ ἴβ ρ]. ; υη1655 [ἢ ϊ 5 ὃἋ 

οοτγεοίοα ἴο ἰδ 5ἰηρ. (866 ρἢ1]. π.), 11 δ νν6ὲ 1} 85 153 ἡγυβὲ δ6 
Ρατγῖ οὗ ἃ βρεϑοῦ οἵ ]οῦ ἴο ἴπ6 ἔτδηά5. Αρατγὶ ἔγοπι {πε χυσϑιϊοι 
οὗ {86 ρῥγοη., ν. νουϊά Ὀ6 δαυα!ν 5υΐίαῦθ]ς ἴῃ ἴπ6 που οὗ 

οἰἴπογ ]οὉ οἵ οης οὗ ἴπε ἐγ δηάβ ; δδοῦ οἱαἷπιβ ἴο ἵκον ἰῃς λα», 
οἵ δοϊΐοῃ, δηά {πὸ πλὶπὰ οὗ αοά, ἰη τεραγά ἴο {π6 σρβίδθοιιβ δηὰ 
186 υηπρίδουβ. [πὶ 12 τπ6 2ηὰ ρῥΐυγαί (ἕουγ εἰπι|65) 15. ἴοο 
ἀδερὶν οπιθεάάεά ἴῃ πὸ εχ ἔογ ἴπε ν. ἴο Ῥ6 δηγίβίηρ δὰ ἃ 
Ραγὶ οὗ ]οδ᾽5 δὐάγεββα {πγουρἢ ομα ἴο 41] [ἢγες οὗ ἔς ἔπη ς 

(ορ. π. οη 263); ἱξ ἔπε ρ]. ἴῃ 11 5 τῖρμε, (ἢ νν. τῆδὺ πᾶνε βίοοά 
τορείμεγ: 1 {1 τεδοῖ γου ἴον Οοά {τεδῖβ {86 τὶ ρῃίΐδουβ δηά 
τῆς υπρ δου (ν.11), ΤΠουΡΉ, ἃ5. ἃ πιδῖίεγ οὗ ἔδοϊ, γοὺῦ ουρδὲ 
ποῖ ἴο πεδά ἴο Ὀ6 ἰδυιρῆϊ ἔδοϊβ οὗ 11 νοῦ βίαγε γοὺ ἴῃ ἴδ6 
ἴδλοβ (13); γαῖ γοὺ ἄο, ἔογ (1:38) γουγ δηξίγα οοπάυοϊ οὗ γους 
διρυπιοηΐ π85 π0 γαϊδίίοῃ ἴο γα! τυ (8εε ΡἢΪ]. η.). Βυΐ τδπαῖ 
βιοῖ ἃ ῥγοϊυάς δου], ἴῃ ἴπ6 πιουτῃ οὗ ]οῦ, Ὀς ΓΟ] οννοά Ὁγ 15:3, 
οδηποῖ δ6 5βονη ἴο Ὀ6 Ργοθδῦϊε (5εα οἡ 15.383). 

132-23. ΤΙ ὑηπάρργ ἔαϊε οὗ ἴπε ννἱοϊςεά πιαη 88 ἀδβογῖρεά, 
Ρεγδαρβ ΟΥ̓ ϑορδδγ, ἴῃ δΔῃΥ οᾶἂβθ, ποῖ ὉῪ ]οῦ. 

᾿ 
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[ϑορβαῖᾷ ()]} 

15 ΤΗΐς ἰ5 ἴῃς ρογέοη οὗ ἃ νυἱοϊκοά πιδη Γἐγοπιἷ Οσοά, 
Απά ἰδὲ Βεγίϊαψε οὗ ορργββϑοῦβ, ννῃϊος {πα  γεοεῖνα ἔτοπιὶ 

ἴδε ΑἸπιρΒγν. 
14 16 Πἰ5 οπ]! άγθη θὲ πιὰ] ρ] 16, 1 15 ἔος {πΠ6 ϑινογά; 

Απά δῖ5 οἴδθρηηρ᾽ ἀγὰ ποὶ βδιϑῆδοά ν ἢ Ὀγοδά, 

Ἐοτ ἴὰ νουϊά ὃς ““ τεσιαγκδο]ς (4) ἐμαὶ ᾿οὉ ββου!ά υπάετίαϊα ἰο ἰοδοῖ Ηΐ5 
ἐγιεηάβ ττιϑβδὶ (ΠΟῪ Βαά σοπεπαυουϑὶν πιδίηἰδίπεά, νἱζ. {πε ον] δίς τίς ἢ 
ονετγίαϊκεϑ ἰδ συ ἱοϊκοά ; (Ὁ) ἐμαὶ ἢς βδοιυϊά Πίπιϑεῖῖ αὔῆγαι (ΠῸ ορροϑίίε οὗ 
ννπδὲ Παά Ὀεεη ἢἰ5 ργενίουβ ροβί(οη, νἱΖ. [ῃδὶ δὴ ενὶ] ἔδίε οεβ πο ονεγίδκε 
{δς τυἱοϊκεά (933.35 : ̓ς. 21: ο. 24); (ο) (μαῖ ψὮἱε οοἰποίαϊπρ τὶ Ὠἷ5 ἔπϊεηά 5 
ἱπ ορίηΐου, ὃς 5βου!ά τεργοδοῦ ἔπεπὶ νἱ8 ΓΟ]γ" (3. “Τῆς δοϊυϊκίοη σοπι.- 
πλΟΩΪ οὔδετεά οὗὨ {π15 αἰ ΠΠουΪΥ 18 ἐμαὶ [οὉ 15 εγε πιοάιἔνίηρ π'5. ἔογπιεῦ 
εχίγαναρδηξ εχργεββϑίουϑ γεβρεοϊίηρ ἴμε ργοβρεγίν οἵ πὸ πϊοϊκοά, δηά Ἵοη- 
οεάϊηρ ἰμαῖ, ας ὦ γμΐδ, οὐ οὔδτι, ἃ ἀϊβαβίγουβ ἴδε ονεγίαδίςεβ ἱβεπι. Βυΐ, δ5 

Ῥεοΐδββδον αν άϑου γεηιαῦῖςβ : (α) (ῃς᾽ ᾿ἰπλϊδίο, “45 ἃ γυϊε,᾿ 45 ἴο Ἂς 
τεδά ἱπΐο ἰμῈ ραϑϑαρο, ἴογ ἴῃς ἰδηρσυδαρε ἰ8 ἃ5 δ ϑοϊυϊε ἃ58 (πδὶ οὗ δὴν οὗἉ ἢ153 
ἔγιεπάς ; (β) 16 τε ραϑϑαρε Ὀς ἃ γεἰγϑδοίϊδιίοη οὗ 100 ̓5 ργενίουβ ἰδηρύυαρε, ἰὲ 
͵5 ἃ γεἰγδοίβίίου νυ οἢ εττϑ δαυδ!ν ἰπ Ἔχίγανα χδηςε οἡ ἴῃς οἴδεγ 5ἰάε : ἔου 
ἴς δϑϑεγίβ ἃ ἰδνν οὗ ἐεπιρογαὶ γεϊγ δυϊου υυἱπουῖξ ΔΩΥ ἀρρᾶγεης αυδ!βοδίίοα 
νυμαΐενον ; (γ) ἰξ 18 βίηρυίαν {πδὶ ἴῃ ἀεϑογ δίῃ ἴπε ἕδλίε οὗ ἰς νἱοϊκεά δὲ 
Οοά᾽ 5 βαπάβ, 1οὉ βμουϊά υ8ὲ ἐπε βαπις ἤἥρυτγεβ, δηά Ἴνεῶ βοπιαίϊηδϑ ἐπα 
ϑϑῖης νψογάβ, τυ οἷ ἢς δπιρίουϑ νυ ἤδη βροδίκίηρ οὗ δὶβ οὐσῃ ἀεϑίγυοίίοη ὉΥ͂ 
Οοά (3, ςρ. 9} 20; 33, ορ. 16}8; 39. ᾿ρ, 1γ5 305. 38). Ῥεγῆδρβ, δοινενοσ, {819 
οοἰηποΐάεηος ἰ8 δοοϊδεηῖϊα!. Α ἀεοίάεα!ν Ῥεϊίες εχρίδηδίίοῃ 8 ἱπαὶ οὗ 
ϑοδιοιπιαηη δπὰ Βυάάς (ΖΑ 7», 1882, ρ. 21:1 Β.), στο βιρροβε ἴδε ραββϑαζε 
ἴἰο ὃς βροΐκεη ΌΥ ]0Ὁ τυὐζὰ αν" εγὲ ἰο λὲς ἑΐγεθ γγίεραῖς : ν.Δ Ὦε ἰγοπίο δ! 
ἀεοίατγεβ παι μα Ψἱ} “ἴεαοπ ᾿ Πεπὶ, νυ ῖοἢ με ἄοεβ ὉῪ ἔογσί τ ἰυτηΐϊηρ, 
πεῖς ον ψεδροῦβ δρϑίηϑὶ ἔπειη; πεν ἔροι (1323) ψνῃαὶ (δε δίς οὔ {πα 
τϊοκεά πιδη ἰ5, δηά γεὶ (πεν βίγδηρεῖν ἐο ἠοὶ 8εε ἰμδὲ ὃν {πεῖὶγ νυ ϊοϊκοά 
ἱπβίπυδείοηβ διζαίηϑὲ ]οῦὉ {ΠπΠῸῪ ἀγα ἱηνοκίην ἰ( ἀεΠ θεταίεϊυ ὑροπ ἐπεπιβεῖναβ 
]1οὉ πα58 βροΐκεη βιγοηρῆν Ὀείογε οὗ ἴπε γος ἄοης ἰο πὶπι ΌὈΥ Πὶ5 ἐγίεηάς 
(135 1: 9 τοῦ 2)ιῖ), δηὰ πα5 ἰῃγεβδίεηεά ἱπθῆὶ τυ Ὀϊνίπθ νεηρχεδησα (13}0Ὁ 
193); δηά Βεγε, ὑροη (18 νίενν, Βε Βοί 5 τρ ἴο ἔπεηι, 1 ΤΠ Ὺ Ἡν11 παῖε 186 
Δρρ᾽!οϑἰϊοα, ἃ πιογε αἰβίϊηοι τναγηίηρ " (Ὁτ. 2075 422{). ΤΗΐβ βεεπιβ 
ἴο ὃς ἐπε ΟὨΪΥ εχρδηδίίοη “" νον, ννμΐϊα Ἰεανίηρ {πε ἰεχὶ 85 ἰξ '8, δπά 
τεϊδιπίηρ ἰδ6 ραϑϑαξε ἕογ [οὉ, ρῖνεβ 1ξ ἃ ἰορίοδλὶ ρίαδος ἴῃ 8ὶ8 ἀγχυπιεηῖ. 
Βαυι ἰξ πχυϑὲ ὃς δάπιιεά μὲ (Π|5 ἐχρίαπδίίοη ἰ8 γι βοίαϊ!, δηὰ (παι ποία 15 
ποίδίηνς ἴῃ 2715. 9 τὸ ϑυρρεβὲ {παὶ ἴὲ 18 ϑροίκεῃ ἢ ἃ νῖενν ἴο 10 ̓8 ἔτγίεπάβ : 
οὐ ἴδε οἶδεν μαηΐ, 277... 15:5 γουά θὲ ρεγίες εν βυϊϊαδ]ς ἴω ϑορδδγ᾽β τηουτῃ, 
κηά οοπϑίϑίεηϊ νυ δαὶ ἢς Π85 πιαἰηϊδίηςα Ὀείογε " (ς. 20)---Ὠγ, 70, Ρ. 77. 

13. Ορ. 2039 (Ξορματ). 

14, 15. Τῆς νἰοκεά πιᾶπ ΠΊΑΥ ἤᾶνα ΠΊΔΠΥ ΟΠ] ἄγε δπά 

(ἈπλΠΥ σοπηδοϊΐοηβ, ἀπά 50 (ςρ. 6.29. Ῥ5. 1275 δ, δῃηὰ 5ε6 οἡ 12) 
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16 ΤΠοβεα [παῖ βυγνῖνε οὗὨ Ὠἷπὶ τὲ Ὀυγίοα ἰῃ ἀσαίῖδ, 
Απά "ιδεὶγ᾿ νἱάοτυβ τ αρ ποῖ. 

16 ΤΠοιιρΡῊ πα Πδᾶρ ὑρ 5:Ϊνεσ δ5 ἴδε ἀυέ, 

Απά ρτερᾶγε γαϊπιεηΐ ἃ5 {πὸ οἷδν ; 

1 Ἠς τῇδῪ ργδρᾶγε ἴἴ, δυξ δα ᾽υ5ὲ ρυξίείῃ 1ξ οη, 
Απά ἴδε ἱπποοεηῖΐ ἀϊν! εἰ {Πα 5 ἵνα. 

18 Ἠδ δυο Π5 ἤουδ6 85 ἔα ᾿ϑρί δγῖ, 
Απά 85 ἃ Ῥοοῖῃ ψδῖοῖ {πα ἵκδαρασ πιδίκοιῃ. 

ΔΡΡΑγθμΕΪΥ 6 δὴ οὔ͵εοὶ οὗ αοὐδβ ἔδνοιγ; Ὀυξ δε [ἷΐνεβ ἴο 566 

1π6πὶ οοπια ἰο δὴ υπιϊπιοῖν πα τΠγουρ ϑνογά, δπιίηθ, δηά 

Ῥεβί!εποθ. Ορ. 5 (ΕἸ1ρ8 42), 1819 (Β:1444), 2οἷῦ (ϑορβατ) ; οἱ. 
218 (1ο0). ϑορδδγ πιίρῆς ἰηβίπυδία ἔῃ οοποϊυδίοη παῖ 45 [005 
οὨΠ]άγεη Βαά οοπια ἰο δη ἀπιϊπιεῖν επά, [οὉ πιυδὶ θ6 πησρ δου; 

71οῦὉ νουϊά ποὶ Πἰπη561 πχαῖκα 5 ογιια!]εβὲ 1955 ργονα δἰ5 ἀδξαγοϑε 
οοανϊοἰίοη, ἐπαὶ οὗ 5 οὐνῃ ἱπίερυιν, 8156. 

Ι5. ὙΠὶβ ν. ἀρρϑᾶγβ ἴο πιεδῃ: δ᾽ ἔδοβε Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἔδα 

νυ ϊοκοά πδη ῆο σωγυΐοθ (ορ. 1819 ρῃ]]. η.} 86 βινογά δηὰ ἔδπιϊπα 
οἵ "6 ρεγϑῃ ὃγ ἴδε ραβδί! δηοο---ὐδαζά μανΐηρ [15 8656, 85 ἴῃ [6ς. 

152 1851; [ῃ656 ποῖ πηογεῖν ἀἷθ Ὁ ἐδ ρϑϑι!θηοα, θαξ γοοεῖνα πὸ 

οἶος Ὀυτγίαὶ ἔπδη {παν γαοοῖνα ἔγοπι ἰξ, ἐ.6. [ΠΥ 116 υηρυτγίεά ; 

δηά ὃ (ορ. Ῥ5. 7895) [86 } ἸΔοῖς {π6 5βοίδβπιῃ ἔππεγαὶ νυ δ] πρ τ ΠΗ οἢ 
{δεῖς ψιάοννβ νου πογπια!ν μαναὰ βυρρίεά. Εν ἴπα ἀρρτανα- 
το οὗὁἩ ἀεαίῃ ὉΥ ἰδοῖς οὗ Ὀυγίαί, ορ. 6.,»,. 2 Κ. οἷθ, [ετ. 82 1415; 
ΌΥ ἴδε ἰαοῖς οὗ ἐπε οογγεοῖ σθγαπιοηΐαὶ οὐὁἩ ἀβαίῃ δηά διπογαῖ, 
]6γ. 2219.19.. 758, ἡἄφαέλ] ταῖμεσ ὅν ἀδαέλ.--- ΤΑσέν τοιάοτος] Ἐδ δὲς 
«οἱάοτος, ΝΜ ὨΪΟΊ, ἀΠ1655 ἰξ πηϑθδηβ Ζλδ τοίάοτο 97 δαολ ὁπ οὕ ἔλέπι 
(5ε6 ΡΒ]. .}, ψουά ἱπιρ!! οἱ εἶν δπεοὶραϊα ἴπε ἀβαιῃ οὗ {μ6 σϊοῖκοά 

πιᾶη, νῃοἢ 15. ποί ἀϊγοοι  Υ ταξαεγγθαά ἴοὸ Ὀδέογα 19, ἄνθη 1 ποτὰ 

(5εε ἡ. {π6γὰ); 1 τνου]ά αἴ5ο ἱπιρῖν ἐπαῖ ἴῃ 15 {πξεϊϊπ|ὸ ἢ γὰ5 ἃ 
Ροϊγραηῖβί. 

1ό, 17. Θ᾽ πη] είν ἐπα τυϊοῖκε πιδὴ πΊΔΥῪ ἔογ ἃ {ΐπ|6 δοαυῖγε 
ταῦ ΠΊΟΏΘΥ δηά ργοαῖ ροββεβϑίοηϑ-- ποσὰ [86 πιδη 8 ψαγάγοθα 

ἰ5 ἰαίκθη 85 ἰγρίοδὶ οὗ {με ἰαϊίθγ---υς οὔἱγ ἴο ραγί ἢ {θη ; 
815 ΠΊΟΠΘΥ δηᾶ ροοάβ ρά55 ονεὲγ ἴο ἴδε γ᾽ ρῃμίδουβ. 

1Ιό. Εοτγ ἔδε οοπιραγίβοηβ, ορ. Ζϑεο. 95, 
18. Ορ. 8:5: (ΒΙ1444), οἵ. 219 (100). ὙὍὙμα Βουβα οὗ ἐπα 

νοΚδά τηδη, Βοννεναῦ ΒίΓΟΩΡῚΥ δ6 ΔΎ Ὀυ]]Πἃ4 ἴξ ἀπά πονένοσ 
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19 Ἠς [οἴ ἄοντη σοι, δαὶ Γάἀοοίῃ 501 πὸ Γπιογοῖ; 

Ηδ ορβϑῃδίδ ἢἰ8 εγεβ, δηὰ ἢ 15 ποῖ. 

Ρειπιδηθηΐ Ὧ6 πΊΔῪ ἰηϊεηᾶ ἰξ ἰο Ὅ6, αυΐοῖκίνγ οΟ]]αρβαβ : 1 ἰ5 
δοίμ!γ 85 ἔγαρῖε 85 ἃ 5βρί δι 5 εῦ, δπὰ ἢδ5 πο ἰοηρεογ δπάιιτ- 

ὅποα ἴῆδη [Πδὶ πχοβὲ [δε πΊρογαγυ οὗ μυπίδη Παρὶϊβιίοηβ, [6 Ὀοοίῃ 
([5. 18) οὐ 5δβείτεγ πιδάς οὗ Ῥοαγάβ δηὰ πιδί(πρ' ἔογ [πε τ156 οὗ 
ννδϊομπιθα ἴῃ νἱπαγαγάβ οὐ σαγάδβηβ ἀυγτηρ' [Π6 5 πηπιογ, νυ ἢ 
τε δά !γ [8115 ἴο ρίβοεβ ἴῃ ἴπ6 βίογπιϑ οὗ δυϊυπηη ἀπά πνἱπίογ; 566 

πε ρΡἱοίυγε οὗ ἃ τιοάδγῃ “Ἅ Ὀοοίῃ᾽" ἴῃ 5507, 7αΐαλ, Ρ. τ62.--- 

“5 2:167] ορ. 815; (8ῖ5 ταῖβεν ἴμδη "ποέλ (38) 15 ἴο ῬῈ γεδά. 
10. Α ἄδγ οοπιεβ ἤδη (6 τἱοϊκεά πιδη ρΌε5 ἴο Ὀδά το ἢ 

ἔογ ἴδε 1αϑὲ {ἰπ|ὲ; ποχὶ πηογηΐϊηρ ἢς νναῖκαβ ὑρ ἴο ἢηά δἰπιβοῖ 
ἀεδά (ορ. 15. 3755), οτ, ἐγαηϑίδείπρ ἴῃ ἢ αμα ἐξ (νῖΖ. ᾿ 5 ννθδ] 8) 

ἐς πιοΐ, Βῇογη οὗ δ5 σίοβεβ. Ὦγ., ἴῃ ἐπ αῦονα ἰγδηϑί αἰίοη δηά 

ἴῃ {86 ΡΠ]. η., ψ τ Ετν. Ὁ]. ΠΑ. Ὠεϊ. «ἱ., τείδιβ [8 ν. ἴο {π6 

εαίλ οἵ ἴτε ποκεά δπ. Βαϊ (1) ἰῃ “5.35 (ἢς νἱοϊκεά πιδη 15 
ἀερίοἰεά 85 511} αἴἵΐνε ἴἰο ἐχρεγίδηοε ἴῃ6 Ὀἰζίεγηθββ οὗ δ5 Γ41||6ἢ 

ἔογίαπαϑβ ; (2) ἴο οοπίίηαε το ἴο τμ6 ἰαϑὲ ποὺγ οὗ [16 5 γαῖβεγ 
ἴῃς ραν!ερε (ἔγοπι {πε πίδπάροίηϊ οὗὅὨ ἴδε ουγταπὶ ΤΠδοῦΥ οὗ ἴπ6 
Ιοί οὗ {δε τἱρβίθουβ δηὰ {πὰ αησρῃΐθοι5) οὗ ἴπε τ ρῃίεουβ ἴδῃ 

ἴδε ἔδϊε οὗ ἴῃς νϊοϊκεά ; ἰξ 15 [οδ᾽5 οοπιρίαἰπί (2118) μδῖ, αραϊηϑὶ 

{88 συγτεπὲ ἴδδογυ, πε ἔδοϊβ οὗὨ [16 βδῃον [πὸ τ ]οκοα σρεπάϊηρ᾽ 

τηεὶγ ἀδγβ πῃ ργοβροσγίίυ, δηὰ ἔβθη, δ ΠΟΥ πλυϑὲ βἤδγα ἴδ 6 

Ἰοῖ οὗ 41] πιδηκίη, σοίΐηρ ἄοννῃ δϑϑιϊγ δηά ἰῃ ἃ πιοπιδηΐ ἴο 
δῃεοῖ. Εογ ἴδδθε γθεβϑοῃβ νγὰ ΠΊΔΥ ργοίεγαθίυ, υἱεῖ, 6.»., Ηἰ. 
Βυ., ἴγοδῖ ἴπὰ ν. 85 γεξδγείηρ ἴο ἴδε βυάδάδῃ [055 οὗ ἴπε νϊοϊκοά 

πιδη᾿ 5 τυ ][Π.---Βωξ ἀοοίλ 50 ἼῸ »:076} οἵ, διέ ὧρες ποί αραΐῃ (5. 
11Ὲ ἄοννη γῖοβ); 3 σ»α ἐς ποέ ραΐλογοα, ἐ.6. ἰο ἴῃε ρστανε ἴῃ 
ὈυτίαΑί.--- 176 οῤοηϑέλ λὲς ἐγες, σπαᾶ λ6 ἐς πο] 1 1158 116 τεΐεγβ ἴο 
ἄδαίῃ (Ὁ 566 ἀρονε), ορ. 2 Κ. τοῦ “"σἤδη [Π6Ὺ τοβα ὕρ ΘΑΣΙΥ 

ἴῃ 1Π6 πιογηΐηρ', θεΒοϊά ἀεδά οογρβεβϑ νγεγὰ ἴδεν 411." 

20-23. ΤΠα ἰαϑί βοθπα; διὲξ ὄδνθὴ πο ἴδε ἀεδδαί οὗ {6 

ψυϊοκεά πϑη 15 ποὶ ἀδρίοϊεά ; ἀδαίῃ, μι οἢ οοπλθϑ ὄνεη ἴο ρΡοοά 

τῇδ, ἰ5 ἴοο ΡὈΟά ἔογ Βίηι; δ 5 ἀερίοἰεα 45 βοοάεαά ὉΥ νναΐεγϑβ 

οὐ δυγίοα Ὀγ ἴπ6 ἰαπηρεβὲ ουἱ οὗ ΠΞ ουδὲ ψπεγε 6 ἢδά οὔσα 
βοαπηθαᾶ ἴο ιἰηβ6 1 50 γίοβ δηά βϑοιγα, ἴ86 πιατς οὗ αοά᾽5 

διοννβ, δυτοα ὑῃβραγηρῚ δὲ δἷπι, απὰ ἴπ6 οδ͵εοξ οὗὨ πιδη᾽ 5 
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39 Τογγοῦβ ονογίαϊςα ἢἰ πὶ "ἴα τναΐογϑ ; 

ἴῃ 186 πἰρθϊ ἃ ννῃιυυἱπα βίθδίθι ἢ Πἷπὶ ἀναγ. 

81: ΤΉς 5ἴγοοοο οδγγίει Βῖπὶ αναυ, δπὰ δα ἀδραγίοϊα ; 
Απά ἰξ διίνεθρει πἷπι ουαἱ οἵ ἢϊ5 ρίδοα. 

5. Απά (ἀοἀ) Βυτίεςἢ δἱ ῃΐπι, ἀπά βραγείβ ποῖ; 
Ηδ δδεῖῃ ἀὐνᾶὺ ἔγοπι (Ὀείογε) μἰβ βαηά. 

3 Με οἷαρ {μεῖς απάϑβ δἱ δίπι, 
Απὰά διἰ585 δὲ πἷπι ἔγοτι 815 Ὁ80δ. 

ταογοῖίςββ οοπίεπιρί ἀπὰ βοογη---ἃ τεγγογ-ϑιγιοἴκοη ξυρίεῖνα ἔγοσι 
αοά δηά πιδῃ. 

208. ὍΟρ. (ἱπιρ]]1ο1Ε1γ) 2οῖβ (ϑορματ), 2211 (ΕἸ:ΡΠ42).---- 76᾽γ70᾽5] 
ΤῊΠΟΔ : 1811.16 (ΒΠ644, 2417 4016 (7068).--- Ἡλέγτοΐη] 4118 4γ9, 

21. «5, »0Ό(ΟΟ] τοῖ 483); ορ. 119 η. 
22. αοά, υππαπιεά ἴῃ 33, 45 ἰπ 49 (η.), 5 ἴῃς βυδήεοξ. Τῇε 

οδ͵εοϊ, ἴοο, οὗἉ λεγζοίδ πιυβὲ Ὀ6 υηδεγβίοοά ; ἴΠ6 διῦονβ οὗ ἀοά, 

ἐ.6. ἴμε Πρ ηΐηρ5, ἃγα γοῦν ἱπίεηάεά (ορ. 168. ὙΤΠΐβ 15 

τε οὔα ν. ἴῃ ἴδ οπίῖγε ἀεβογριίοη ἴῃ νοι αοά, ἱπουρἢ ὄνεη 

Πεαῦο υπηδηιοά, 19 τεξεγγεά ἴο ; ῬαγΕΪΎ οὐ [15 στουπά, ρΑΓΕΪΥ οα 

188 ρ»τουηπά {δαὶ 31 οοπιε5 Πα! ΠΙΩΡῚΥ δῆες 9, δηὰ 33 ἴῃ [15 ργαβαηΐ 
Ῥοβίτίοη 'β νεγὺ πιθοῦ ““ροϑβί ξεβίαπι,"" Βα. οἱ 11. θὰ τεϊδΐηβ 
35 45 δραίϊηβί (ὰ, ψνῃϊοῖ οηλ 5 “1.38 (Ξο ΒΪ.). ὅ8ὅε:ς, ξαγίπεζ, ΡΏὮ]]. η. 

238. Ορ. 229 (ΕἸ1ΡΠ42).----Ο͵α ἐλεὶν λαπαο] ἴῃ πιαϊοΐουβ ἀς- 
Ἰιρμε: ορ. [κ8. δ, ννδεγα δἷϑο ἀζςς (ορ. Ζερῇ. 242᾽δ, 7εσ. 407) 
ΟσουΓβ ἴῃ πα ρδγαὶ αἱ, δηὰ νυ ἃ ἀϊδεγεηὶ νΌ., ΝΒ. 419. 

ΣΧΧΝΊΙΠ1. ΤΒε ο. ἰ5 δὴ ἱπάεροηάεδηϊ ροσπὶ ' οἡ {86 1᾿πιϊτϑξϊοη5 
οὗ Βυπίδη δοπίανεπιεηΐ δηΐ, ἰῃ οοηίϊγαβέ, [Π6 ἱποοιηραγαῦϊα δηά 

ἰπβογυΐζδῦϊε τυϊβάοπι οὗ αοά, ταίμεγ ἴπδπ ἃ βρεθοῦ οἰΐπεγ οὗ 70}, 

ΣΤΒο πιδίη διχυπιθηΐ, δὲ ο. 28 ννϑϑ τοὶ ογἱβίπδ!ν ραγί οὔίδε Ὠίαίορσυς, 
ἴα Ἔχεφείίοδὶ; Ὀυὲ ἰξ πρᾶν δἷδο ὍὈς ποϊοὰ (1) δαὶ ἔπε ᾿ς. νος ἔς αϊνίης 
δῖε γερυ δε υϑεά ἰη ἴδε Ὠίαίορυς ; ἰῃ 5 "σχκ, οοσυγείη πονδεγε εἶβε ἰῃ 
ἴδῃς Ὀοοῖκ, οὐ πιν', οσουγτίη πονβεγςε οἾ36 ἴω ἴῃς Ὠίδίοσυς (ον 129 15 ;Ὡ0 τεδί 

ἐχοερίίου), ἰ8 υδεᾶ, ἀπά ἴῃ 35 οιπῦκ, υυμίο σοσυγα δὲ πιοϑὲ ἐνεῖοα (ς᾽ 2039) ἰπ 
τς Ὀϊαίορυθ (46 διζαϊπδὶ 90 οσουγγεησαβ ἴῃ δὶ! οἵ πῦκ, ὅκ, δπὰ "15) : 8εὲ 
1016 ἰα ἴδε [ηἰεοάυοιίου ; (2) που ἴπε οοσυγζεηοα οὗ υπΐηυς ψογὰβ ογ 

τιεδηΐηρϑ ἰῃ ἴῃς ἀεβογίριίοη οὗ πιϊπίης δηά ργεοίΐουβ βίουεβ--ϑυρ᾽οςίδ ποί 
μαηάϊεά εἰβενῆεγε--- 85 ᾿ἰπ1|6 οἰσηϊἤοσδηος, ἴδε ὀσουγγεποα οὗ πιρϑ, πἰῸ", 
ἼνΌ δ, ΒΊΟΣ ταῖρι παν Ὀθϑη Ὀυϊ δγεὲ οὶ υϑεά εἰϑενβογο ἴῃ {δα Ὀοοκ, ἰ5 
ποιϊοεαρῖς ; (3) 86 υϑε οὗ ἃ τείγαίη (}}- 5), ἰδ πόσα ὠδιίιγαὶ ἰο δ ἰηάερεηάεηϊ 

Ροεπι ἰμβδῃ ἴο ἃ Ξρεθοῦ ἴω ἴῃς Ὠίδ!οχυο. 
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οὐ, ἰδβουρἢ {π|5 ψουἹά ταῖϑε 1655 αἰ Που ΠΥ, οὗἁὨ οπς οὗ Ηἷ5 ἔγίεη 5, 

ψπεῖμεῦ ϑορμαγ (ατἄϊζ, Μοραξεοολγὶ, 1872, Ὁρ. 241-250; 

Ηοβη.) οὐ ΒιΙ δά (ϑευμ!π,.). [Ὁ οοηΐαίηβ πὸ ἰηρίθ οδυξοις 
οοπηδοίίοη τυ ἱτἢ ἴῃς βίαρε οὗὁἩ [πε ἀεραῖς πον τεδοπϑά, δηά οὐἱν 

ἴῃ 35, ΠΙΟΝ ΠΊΔΥῪ τοῖεσ ΟὈ]Π αυ οἷν ἰο 1ἴ, 885 1 δὴν οοππδοϊΐοη 
ννΣϑαΐενεν τ ΔΩΥ ργθοθάϊηρ' ραγὶ οὗ (6 Ῥοοῖς. Οἱ ἴδε οἶποῦ 
δηά, ἴῃ {πε πηουτῇ οὗ 70Ὁ ἱξ αηΖσίραέος, ἀπά [Π δὲ ἴῃ δυο ἃ τ ΑΥ 
88 ἴο τεπάδγ πυρίογυ, ἴπ6 βρεθοῆῃ(ςβ) οὔ Ὑδμῃνεῆ ἴῃ οο. 48-40. 

ννπαῖ Υδῆνεῃ ποτα βαγβ, υδίπρ' [Π6 νΟΓῪ ννογάβ οἵ, 5 ἴῃ 48:50 

αηά, 85 ἴῃ 35. Ὁ δεγο, {Πυπίγαιπρ' τμς αἰνίπα τυϊβάοπι ὉῪ τεΐδγεποα 
ἴο οογίδίη πϊᾶῦνεῖβ οὗ ογεδίίοη, 15 πηι βία καῦῖγ δἀ ἄγεϑϑεά ἴο [9 Ὁ 
ψ τπ6 Ρύγροβα οὗὨ Ὀτίηρίηρ πὶπιὶ ἰο τεδ]ζε {παξ ἢ ἄοεβ ποῖ 

ῬΟΒ5688 πε τυ βάοπῃ οὗ αοά : οΘοπβεαιθηι ναὶ Ὑδῆννεἢ ποτα 

τοϑοῖαβ Πἰπιὶ 6 ννουἹά ΠΙΠΊ15 61 οτος αἰγεδάν Ἴχρουηά, δπά {πᾶῖ 

85 ΟΔΙΠΙΪΥ 85 ἴδ ἴτ τπνεσὰ ἃ ροϑβιτοη ἰοηρ᾽ τοδομδά ὉΥ Ὠἰπιβε δά 

ΒΘΏΘΓΔΙΥ τεοορηϊΖζεά ; ἔογ ο. 28 ἰβ ποῖ δὴ δγριπιεηῖ, υῖ ἃ 

πιεαϊταξίοη ; ἰξ ἀοε5 ποῖ δἰίδεμηρὶ ἴο ρυῦέ ἴο {πε ἔγίθπαβ οὐ ΔΩ 
ομδ εἶδα ἔἐπαὶ Οοα᾿ἶβ υυ  ϑάοπι 8 υπαιίαϊμδῦϊε: ἴξ ἀεριμός σηπα 
γεβεοίς μῤοηε ἴμε ἰγυϊῃ δηὰ 118 σογοϊαγυ, πα 1Ἰπλ δι οη5 οὗ 
δυπιᾶη Κηονϊεάρε: τπ15 δὲ ἰβαϑὲ 5. ἔγὰθ οὗ ἴῃς ο. ἄάονψῃ ἴο 33: 

ΟὨΪγ ἴῃ ἴπ6 ἰαβὲ ν. 4ο65 ἴπ6 ΡοἊπὶ δίκα οὔ ἃ ἀϊδδοξῖο ομαγαοίδγ, 

δηά {παῖ ν. 5 ργοῦδοΐν ἃ ἰαίεγ δά ἀϊείοη (5εα Ῥεΐον). 

Τῆς παίυγε οἵ δε δἰϊεπιρίβ ἰο εχρί δία ἴῃς ᾿ς. δ ἃ βρεεοῖῦ οὗ 7οδ᾽β, δηὰ 
Ὧγτ.᾽ 8 διἰτυάδε ἰοναγάϑ ἔδεπι, αγὸ ἱπαάϊοδίεα ἴῃ με ἐο!ονίηρ οἰϊαίίοι ἔγοπι 
1075 ,4214{-τ- “Ἰὶ πιΐρῆξ, πο ἄουδὶ, Ῥὲ δυρροβεά ἰπαὶ οὉ, οο ἰοηρεγ 
ἰγεϊαιοά ὉῪ ἔδα τεϊογι8 οὗ μἷβ ἔγίεηδβ, 885 γεδοῖεά ἃ οδϊπιογ πιοοά ; δηά 
«ϑδηδοηίηρ ἴῃς δἰἰεπιρὲ ἰο ἀΐδοονεν ἃ οῤεοωζα λένε βοϊαϊίου οὗ ἐμ ρεγρίςχίιίεϑ ὦ 
ψΒΙΟΣ αἰσίγεβα πὶ, βπ5 πιδη᾽5 νυ βάοπι ἰο οοηϑὶδὲ ἰῃ ἴῃς γαοσέέοαξ [αἸΠΙ πιδηὶ 
οὔ ἴδε ἀυξίε5 οὗ ἔς. Βιυΐ ἃ βεσγίοι5 αἰ συ ἀγῖϑεβ ἴῃ οοηηεοιίοη τὶ δὲ 
ἔοϊονβ. [ἢ ἸοΌ Πα5 γίϑεῃ ἰο (Πΐ5 ἰγαθαυΐ ἰοπιρεγ, πον οοπι65 ἰξ τπδὲ δα 
{4115 Ὀαοῖς (2039. 3) ἰπίο οοπιρἰαἰπίηρβ, δηὰ αϊ58ειἰ5έαοξίοη δὲ οἱ βανίηρ Ὀεεῦ 
)υβι θεά ὃΌγΥ Οοά (3133)) Απά, ξυγίμεν, 1 Βς 8Βα8 γεδομβἼεά ὃγ ἐξε υπαϊεά 
ἕοτος οὗ μῖ5 οὐσῃ πιεαϊιαιϊϊοηβ ἐπ 18 ἀδνουξ δπὰ ϑυδηιίϑϑῖνε ἔγδπιε οὗ πιϊηά, 
πονν ἰ5 ἴδε ἰγοηΐςαὶ ἰοης οὗ ἴῃς Ὠἰνίης βρθδοῖῆοβ (ο. 48 6) ἰο Ὀς δοοουηῖοά 
ἔογῦ Πα [5 αἰγεβαγ γεβίηδὰ ἴο ἔπε ἰπϑογυϊδ ιν οὗ ἐπ Ὠϊνίης νταγ8, 
δον ἄοεβ ἰὰὶ πεεὰ δραίη ἴἰἴο Ὅς ροϊηἰεὰ ουἱ ἴο δἰπι Τμςε αἰ συ 5 
δηδίορουβ ἴο ἔμαξ αγίϑίπρ' ουἱ οΥἁὨ 2779: (86 σμδηροά ἔγαπις οὗ πιϊπά, νυ βὶς ἢ 
ῬοΙὮ ἀρρεῶγ ἴο ἱπιρὶγν, 8 ποῖ ργεβεγνεά ἴῃ ἴπε βϑυρθβεαυεηΐ ρατγῖβ οἵ ἴῃς Ὀοοῖς. 
1 18 Βαγαϊν ροδβὶδίε ἴῃ δὲ βυςοἢ ἃ ροῦ]ε δηὰ ομαγαοίογϑίὶς ραϑϑαρα σὴ μανα 
Ῥεδη ἰηδογίςα τηἴο ἴπς ρμοεπὶ ὮΥ ἃ ἰαίες βαιά. Μαδγ ἰΐϊ Ὀς δυρροδεά, 45 ννῶἃ8 
βαγρμεβίεά δρονς, οὐ 277}, (Παὶ 10δ᾽5 ἰγβηφυ!! βίαϊς οὗ πιϊπὰ τνα8 οοηοείνεά 
ΒΥ ἴδε δυΐδβογ 88 ἰδπιρογασ οὐἱγ ὃ [ἐξ πιυϑὲ, Ββονψενεγ, ὃς αἰϊοννεά ἐδαὶ 
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{δεγα ἰβ δὴ ἱπιρεγίεςξ ρϑυοβοίοριοαὶ Ὀα5ἰ8 Ἄνθῆ ἴογ ἃ ἰδ ρογαγυ γεσονευ οὗ 
οδἰπιηε88 : ]0Ὁ ἰ5Β υππιονεά ὉῪ 41} ἴμ6 ἀγρυπιθηῖβ οὗ {πε ἐγίεπβ ; δηα πὸ 

οἴδες ἱπάερεηάεπὲ ἰηἥσεηοε (45 ἰῃ οο. 38-39) Π45 Ὀεδη Ὀγουσδέ ἰο Ῥδδ8γ ὕροῦ 
Ἠΐπι. ... ἈΑσοογάϊηρ ἴο Βυάάε, [0δ᾽5 ἰηιε!]εοἴπα} ἐπα ἐν ἴο τεσοηςῖ!α μἰ5 
βυβεγτίηρ 5 τ 5 ἱπηοσεηος μανίηρ γεδομεά [15 οἰϊπιαχ ἰῃ ο. 27, ες ψῖνεϑ 
ὉΡ ἴα Ὀγοθίεπι, Ἴχρίδίηίηρ δῖ5. ἱποδρδοῖ(υ ἔγοπι {με ἔδοϊ ἐμαὶ τνϊβάοπῃ 15 
τεβεγνεὰ ὃγ Οοά ἔον Ηἰπιβεῖῦ: νβαὶ Ης [88 ρίνεη ἰο πιδὰ υπάεν (Πϊ5 Ὡδπια 
5. δὶ Ῥγδοιίοδὶ βυϊδϑιϊϊαϊς ἔοσγ νυ ϊβάοπ, ποῖ υυϊβάοπι ἰίβεϊξ, 10Ὁ, ὑροι ἰδῖ5 
νίενν, δοοερίβ (ῃς ογάϊπδηος οἵ Ῥγονίάδηος, ἱβουρῇ ποὶ ἴῃ δ αρίγι οὗ 
τεϑπδίίοη, θαὶ ἰῃ 8565 8οιίοη ἀπαὰ εἰεβραῖσ. ΤῊΐβ εχρίδπδίίου Ὀγίηρϑ 
186 οπαρίεγ ἰηΐο σοπβιβίςηου ἢ ἰῃς οοπίεχὶ ; Ὀυῖ ἰξ 15 ὀρθὴ ἰο ἴδε στανε 
οδ]εοϊίοι ἐμαὶ (48 [λανίάβοῃ, Ρ. 201, δἰγεδαν γεπιαγκο) πο ἴγαςε οὗ βυςῃ ἃ 
βίαις οὗ πιϊηὰ 15 αἰβοεγηιθῖες ἴῃ {πε δηξίγε οπαρίεγ: οὐ (ῃς οοπίγαγυ, {86 
τυ Γ 566 η18 ἰο Ὀὲ βιδίϊηρ, ἢ δὴ εἰοαυεπος δη νύ πο οδπηοὶ 
6 πιἰδυηδεοτγβίοοά, {π6 σοποϊυδβίοπβ νγὨ ἢ 5α έν μἰπλβεῖί, Ορ. Ὠἱ.2 Ρ. 228, 
80, δονενοῦ, οὐνὴβ ἰμαὶ ἱπε ομαρίεγ 850 υηδεγβίοοα οδηποῖ δἰδίς (ῃς 
ξτουηά (ν.} “ἔογ᾽) οὗ ψῇδι 8858 ἱπηπιεάϊδίε!Υ ργεοεάςά, δηά ἰ5 οοηβεαυεπεν 
οδ]ιμεά ἴο αϑϑυπιε ἴμαΐί βοπιεϊ πίη ἀϊβεγεηϊ βίοοά οτἱρίηδ!ν ἴῃ μα ρἷαος οὗ 
μαι ἰβ τον 27}} (ρ. 234). ἘΕοὸγ δοοίμες Ἴχρίαπαίίζου οὗ ἴῃς 20», 8ες 
Ῥεᾶκο, 245ζ,, ον πο Βὲ. 2482." 

ΤΒα δγρυπιθηῖ οὗἩ ἰδ ροοπὶ ἰ5: 11 Μδῃ ὈΥ Ὧδὶ5 πιαγνοῖ- 

ἴουι5. ἱηνεηςοηβ οδη ἀΐϊβοονεσγ ἴδε βεογεῖ οὗ ἴδ δαγί᾽ 5 τπηϊπογαὶ 
τοδί ; τπς πἰάάδη ἰγοάβυγα οὗ ἀδγίζηθϑϑβ, νοΐ ὈϊΓά δηὰ Ὀδαςὶ 

οδηποΐ Ηπὰ (ἴ5), 15 ἐγε ἀϊβοονείβ, δηὰ ἢ Ὀγίπρϑ ἕογιβ ἕο {86 
Ἰρῆι ἔογ δίβ υ56; 15:19 μυϊ νι βεγα ψἰβάοπι ἰ5, 6 σαπηοίῖ ἀϊβοοναγ, 

Ῥαΐηρ᾽ 85 δεῖρ[εβϑβ ἴῃ {μ15 φυδϑδὲ δἃ5 Οἰγάβ δηὰ Ὀεδϑίβ, ποῦ στ 

τα πχοβὲ ῥγϑοίοιβ πΐηρ5 νοῦ μα δ85 σοῦ ἔγοσμι ἴδ6 βαγίῃ, Ἅσδῇ 

Βα Ρυγοδαβο ἰξ; 30:5] ἔοσ σἰβάοπι 45 πο Βοπια, οἵ βθογεῖ ἰοάρίηρ, 
οὐ δδγίῃ; ἰξ ἰβ κηονγῃ ἴο αοά δἷοημβ, νψῆο ἀϊξοονεγεά ἴδ Ἰοηρ' 
ᾶδο, δηὰ ἘΥ ἰξ πιδάβ 6 ψνογίἃ ὉΠ 411 115 πιαγνοῖθ. 33 αοά 
ἄοε5 ποῖ ραγί ψἹἢ [815 τυϊϑάοπι ἴο πηδη (ἔογ πιδηβ ψοσγίς ἰβ οἴπος 
1π8η Οοὐβ δηά πεεάβ ἰξ ποῖ), Ὀυξ οοπιπιθηάβ ἰο δἰπὶ 85 ἢἰ5 
νυ ϊβάοπι ἰο ἔδαγ αοά δηά δνοϊά 6ν]}---ἰη οἵμογ ννογάβ, ἴο ἰβίκα 

7100 85 μῖβ δχδπιρίβ (ορ. 1. ὙΤογε 18 ἴῃ δα 1αϑὲ ν. ἃ ρίδυ οὐ 
ἵνο αἰθδγοηξ οοποθρίίοηβ οὗ νυ βάοπι; νυϊβάοπι 15 ΡἜΈΠΟΓΑΙΥ ἰπ 

Ἡδοῦτον 1ογαΐαγα ργδοιοδί τυϊβάοπι, δηά {15 τυϊϑάοηι, οὗ ψ βϊοῦ 

1886 ρστεαῖεγ ραγὶ οἵ Ρζ. 1- πᾶν 6 ἴδίκεῃ ἃ5 ἂπη ἜἊχροβίτίοη, ἰ5 

τῃδὲ ταξογγεαά ἴο ἴῃ 38 85 δἰίδίπδθίε ὈΥ πιᾶῃ δηά οοπιπιθηάδά ἴο 

πῖπι Ὁγ αοά; δυῖ ἐπε νβάοηπι τ ΠΟ ἴπ6 ργεδῖοσ ραγὲ οὗ 

115 ομβαρίον 15 σοποθγηδά ἰ5 “"ἴπῈ Κπονϊβάρε οὗ {π6 ργϊποῖρ[ 65 

ὃγ νηοῦ ὈοΟΙΒ τ Ῥῃμδποπιθηᾶ οὗ [Π6 ρῃγπίοδί ννογὶ  (ορ. Ργ. 315) 
ἀπά {πΠ6 δνϑηΐβ οὗ δυαπιδη [16 ἀγα τερυ δῖε " (Ὁ τ.}.--ἃ οὐποερ- 
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τίοη οὐὗἩ νψίβάοπι νος ἴο θυ. ργονεβ ἐπαὶ “πε δυΐμογ 88 85 

οογίδίπν δοαυδίηϊοα τ ἢ Οτεοῖκ [6 α5 δ5 Ατβίοδυϊυβ ἀπά ΡΏΉϊ]1ο, 

δΔηἃ τηᾶῪ πᾶν ᾿ἰνοά ἴῃ δρουΐ ἴδε 3. οεηϊ." 

Αρατσί ἔγοπι ἴδε ηυεδέίοι αἰγεδάν οοπδίδεγεί, τι βείμεγ μϊ8 ς. οὐ ΔΏΥ ραγὶ 
οἵ ἴξ οδπ πᾶνε ἑοιπηεά δῃ ογτἱρίηδί ρατγί οὗ (Ὡς Ὀοοῖς, φυιεβείουβ μανε αγίβε 85 
ἴο {8ς οτ ἴπδὶ αγγαηρεηιςηξ δᾶ Ἔχίεηξ οὗ ἴδε ροεπὶ ἰίβεῖζ: 8 ἰξ σοπιρϊεῖς, 
ΟΥ δᾶνα ρατγίβ οὗ ἰὲ Ὀεθη ἰοϑί ἢ π88 ἴὲ θδεη Ἴεχραηπάεα ὉΥ ἴδε ἱποογρογαίίοῃ 
οὗ ἱποοηδίβίεηςξ πιδίϊεῦ ἢ βανα δὴν οὗ δε νεγβεβ Ὀεοοπια ἀϊβαγγαηρεά 
ὙΠα αυσβείοη οὗ οοπιρίεἴεηςδ8 ἰβ γαϊϑεῦ ἴω ραγὲ Ὁν {μ6 ἱπί(ϊα] ραγεῖοὶς, ἴῃ 
ῬΡατὶ ὃγ δε ὑπεχργεββαά βυδήεςὶ οὗ τ, 46 Θυγεῖγ " (ν.1) 15 ἃ ἀουδι δι γεηάογ- 
ἰηρ οὗ 3: 1 τῃε ραγίϊοῖϊε 885 [5 υϑυδὶ πιεδηΐηρ, 207 οὐ ὄεοαμδα, βοπιεϊ βίη ρ' 
οὈνίουϑ!Υ πιαϑὲ βανς ργεςοάςά ἱξ ; ἐμὶϑ πιᾶν δανε Ὀθεη ἃ βίγορβε ἰηϊγοάδυοίης, 
δος 5υδ)εςὶ οὗ πιδπ᾿ 8 δἰἰδίηπιεπὶβ δῃ ἜἼχργεβϑῖν ἡδηϊΐηρ πιδη. Ὁ, βυρξεβιβ 
ἐδαῖ με οαβε 18 πιεῖ ὉῪ αϑϑυπιίηρ {παῖ δὴ ἰηϊεϊδὶ γείγαϊη, ἑουπά πονν (13 5) 
ΟἿΪΥ αἱ ἔπε δερίπηϊηρ οὗὨἩ υνβαὲ Βς γεραγάβ 845 ἴδῃς 1δϑίὶ ἔνο οὗ 86 ἔουγ οαυδὶ 
βίγορμεβ ἰηΐο νι βίο ἐδε ροεπὶ ψγ85 εἰν άεά, 5ἰοοά οτἰρίπα!ν αἷϑο Ὀεΐοσε ἢ 
δηά 7; {818 ἰ8 δἱ 8γϑὶ ἰψηι αἰϊγαςοῖνε, ἐπουρῇ ἴπα τγεϑυϊίηρ βεοοπά βέγσορδε 
μᾶ5 εξ ΨΕἸ: ογἰ ἰοἰσεά Ὁγ Ῥεακε (ου 75). Τῆς ροδεαῦι ἐπε ὀρεῖβ υἱῖῃ {μα 
αὐυεπίίου : ΨΠΕτε 18 υϊβάοαι ἴο ὃς ἐουπά, ἔογ }, βίηος δἰἷνεγ δηὰ βοϊά πᾶνε 
ἐμεῖς ρίδος δῃηὰ Ἵϑη ὃς ἀϊβοονεγεά, 80 δἷβὸ βδμουϊά νη ἰβάοπι. Βυὲ (πἰβ ἄοε5 
ποῖ ονεγοοσς ἴῃς αἰ ΠΠουν οὗ ἴῃς ὑπεχρτγεββοά βυδήεοι ἴῃ 113, πος ἀοε5 ἔ0]} 
αδεῖος ἰο (Ὡς ἱδουρβέ. Μϑα ἰβ ὑυπαυεβιϊοπαθῖν {με βυδήεος οὗ δ’ Ὁ, δηά, ἴῃ 
{δε Ἰίσδι οὗἩ πῖ5, οἴπεν νῦ58., ενεὴ ἴῦ (δον ψετε οὐἱ κί ηδ!ν ρβϑϑϑῖνε ἴῃ ἔογω,, 
πιυδὲ Ὀς υπάἀετγείοοά ; σΘοῃβεαυσηῖν ἴμ6 ᾿πουρῆς ἰ8 ποῖ πιεγεῖν : βίἵνεγ δηά 
Βοϊά δηά {με γεϑὲ οδὴ ὃς ουπά, ν͵ἱϑάοῃ Ἵδησοὶῖ ; Ραΐ: βἰϊνεγ δηά ρμοϊὶά δπά 
οἶδεν βεογεῖ δῃά ργεοίουβ (δίηρβ, βονανες δβαγά ἰο ἀΐβοονεγ δηὰ δοααυΐγς, 
οδη Ὅε ἀϊδοονετγεά ὁ» "αὶ; ἰαάεεά (ες ἐπουγῃὶ οὗ »εση᾿ς ἐγυϊια! δοῦν 
διὰ αδἰἰδϊππιεηίβ ἰ5 πιοδὲ πδίυγα!ν ἐδίκεη ἴο θὲ ἴῃς ἀοπιίπδηὶ ἰμουρπὶ οὗ 1"; 
δηὰ (Πῖ5 δηά48 ἃ δ πιογε νἱζοόγουβ Ἴχργεβϑίου, ἰξ ἰξ τνδ8 ἠοὶ ἰοἰγοάυοεά ὮὉΥ ἃ 
αυεβείου δυρ εβιϊηρ πλδη᾿ 8 ̓πιϊϊδιίοηβ. ΕἾγδι ἴς ροεῖ Ὀγίηρβ ἰηΐο ἴπ6 
δίρβεβὲ γεϊϊεῦ ἐπ ροννεῖβ οὗ πιδη, δῃά ΟἹἹῪ (δε ρ85565 οὐ στ 128. (ὁ {πε 
1:ηνϊδείοη οὗ Βυπιδῃ αἰἰδἰπαιθηίβ. Το πιοβὲ ἱπιροτίδπε χυεβιίίου οὗ ἐχρδη- 
βίοη 5. οοπηεοίεά τὴ 5 δηὰ ἰ5 ἀϊϑουϑθεά οἡ ἰπδὲ ν. : ἃ πιογε Ἵχίεηδίνα 
ἱηϊετροϊδιίοη ἰὼ ἐπε πιϊδαϊε οὗἨ τς ομβαρίες μ85 Ὀεεὴ οἷαίπηεάὰ ὃν Ὁ]. Β[. 
Ἡαίςοξ, Βυ., ἐδου ἢ ΠΟῪ ἀγα τοί 41} ἰπ αδριεεπιεηὶ 88 ἴο 18 εχδοῖ εχίςηϊ. 
Ηδίοῖ (Θέ δ᾽έοα! Ονγεφῖ, 225) [ΟἸ]Ποννα τ ἴῃ οπιϊξείηρ, 159: “ἦς δεαυεποες οὗἁ 
ἰάε 45 '5 ποῖ ἴῃ ΔΩΥ ὙΆΥ αἰδίυγθεά Όγ ἔπε οπιϊβϑίου οὗ ἴῃς βεοϊίοη 1619 ψνὩῖ 
Δυιρι εν ἐπε πιδίη ἐμβουρδὶ οὗἩ ἔς ραβϑβαζε νἢ βίηρσυΐας ροοιοαὶ Ὀεδυΐγ, 
δυϊ ἀο οἱ δάά ἴο 15 βυϊβίβηςα." Βα. οπιῖὶβ 15:9 (ἐ, 4, ὈΟ(ἢ 1685 πὰ ποσὰ 
τβδη (Ὁ) Ὀεσαυδβε ἔμπον ϑεραγαῖς ἰῃς δἰπιῖδγ νν.} 5 ἀγα ροει δΙν ἔεεδ!ς 
(εξ. Ηδις), δπά, ἴω δϑκίηρ νυβδὲ 15 ἴδ ργίος οὗὨ νυν βάοιυι, ργεβυρροβε [8 
ἀἀἰϑοονογαθι ιν πὰ ἀγὰ ἐπεγείογε ἱηοοηβίβίεηι ἢ 15.16,.. Βυϊῖ ἰϊ 15 γδίβεσ 8 
ᾳυεϑείου οὗ ἰαϑις ψβείμεγ ἴμ6 ἰάεδ οὗ νν.᾿} 12 9 θεϑὲ επιρμδϑιζεά ὉΥ Ῥεῖηρ, 
ἐχδιδυδίεα ἰῃ οοηβεουϊδνε νεῦϑεϑ ογ ὉΥ͂ τεούγγεηοα ἴο ἰξ, δηά {πε Ἰορίοαὶ 
οδἠεοξίοη ἴἰο 5.39 πουά ὈῊ ἱποοποϊυϑῖνα, Ἔνεη ἰΓ ἰξ τνεγε 85 ροϊηϊεά 45 15 
βυρφεβίεά. Α5 ἃ τηδίϊεν οὗ ἔδοϊ, ἰ8ε νεῦβεβ ἀο ποὶ αϑὶς τυβαὶ ἰ5 με ργῖοε οὗ 
τλϑάοαι, θυϊ 54 [δὶ δί Ὡο ροϑβϑιθ]ε ργίος οϑῃ πῆϑδῇ δοαυΐγε ἱΐ, απὰ (8 ἰ5 ἰῃ 
τηϊγε ϑυπιρδαίηυ ἱ ἢ δὲ 885 Ὀεεη αἰγεδαν οἰαἰπιεά ἰο ὃς (δε ἀοπιίηδπὶ 
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1 Θυγεῖγ ἔπογα ἰβ ἃ πιίης ἔογ βἰΐνασγ, 
Απὰά ἃ ρΐδοε ἔον ροϊὰ νεΐομ ΠΟΥ ναβ οὐυΐ. 

ποίε οὗ ΕἿΣ ; ἴῃ ϑρίϊε οὗ 1} μἷ8 δἰἑαϊῃπιεηῖβ ἀπά δοᾳυϊγεά ὑγθδ!μ, πιδα Ἵδασοὶ 
δὲ ΔΩΥ͂ Ῥεῖςε οδίαίπ νυϊβάοπι. Βυ. α]5ὸ οχγὲβ "5, δοά, ρεγῖιδρβ εἰς δεῖν, Ὁ 
(βες Ῥεΐονν). Οπ ἴδε ροϑββίδίε ἰγαιβροϑί[ἰοηβ οὗἁ ᾿ἴπεβ ἴω 105, 5βες θεῖον : ἱτν 
ἰγδηβροϑιοηβ πιογε τγεϊδίεά ἰο ἔπε βεπεγαῖ βουσὶ οὗἩ (δ ς. ἴδῪ Ὀε πιεῦ- 
εἰοπεά Βεγεὲ Πα, ρίδοεβ 3, 85 βρρὶοδϑϊα ἴο πιδη, δῖϊεγ 13, οοπϑι ἀδγσίηρ εἶδὲ 
ἴῃ 118 ργεβεηὶ ροϑβι(ίου ἰξ ϑυρρεβϑὶβ 85 διϑδίηδὶ ἴῃς ἰδβουρῆὶ οὗ ἰΒς ο. ἐδδὲ 
νυϊϑάοηι 5 ἰο Ὀε ἑουπά οπ εατί, Ῥεᾶδᾷκε ρίδοεβ 7": δἵϊενγ "5"; θυϊ ἰῃς οοιπίταδὶ 
δβεουγεα Ὁγ ἐδμοῖγ ργεϑεηὶ ροϑίτίου Ὀεΐνγθε πιδπ᾿ 5 ϑυρεγίοσγιυ ἱπ Καονϊεάρε 
ἴο 41} οἰμεν 1ἰνίηρ ἐπίῃ ρ 8, δηὰ μὶβ ἱπέεγσίοσι ἐν ἴο αοά 15 εἴεςξῖίνε. 

ΣΙ. ΒΥ ἀείνίηρ᾽ ἴῃ 5ῃδεβ πηδῃ οὈίαϊη οἰἵνεῦ δηά ροϊά ογὰ ἔγοπι 

186 ἀατῖς (ορ. 3) βεογεῖ ἱπιοσίος οὔ 86 δαγίῃ, ἀπά ἔμβῃ, αἵ δε βυιγ- 
ἕδος οἵ ἴπ6 πιΐηθ, δϊοσ ογυβῃϊηρ' ἴΠ6 ογα, {ΠῸῪ νναϑἢ (πΠ6 ρυγα δηά 
Ῥτθοίουβ πιεῖδὶ ἔγεα ἔγοπη [πΠ6 οἵβεῦ σοπιροπδηῖβ οὗ ἰῃς ογε.--- 
,δω,γ61}} οἵ, ταῖῃογ, δου; 566 αῦονβ δηά ρῇῃ!. ἢ..----ΊἹέμϑ] Ραϊεβξείης 
5 Ῥοογ ἴῃ πιίπεγαῖβ, δηά πλϊπίηρ, ἀΠ|1Κκὸ ἀρτίουαγο, δηγίομοά 

1ῃ6 Ξρβδθοῦ δηά 1" τογδίαγε οὗ [5γαϑῖ τ ηο ἤρττγεβ οἵ πιεΐϊδρδογβ. 
Τῆδ οὐἿγ οἴπες γείεγεποα ἴο πιπίηρ' ἰῃ {π6 ΟἿ. 18 Ὠΐι. 89, τ δογε 
Οβηδδῃ ἰ5 ἀδβϑογίρεά 85 ““ἃ ἰαπὰ ψῇοβε βίοῃϑβϑ δδ ἴγοῃ, δηὰ ουὖἱ 

οὗ ψβοββ 8118. βου πιαγεϑὶ ἀΐρ σορρεγ᾽"; ἴδε ἄγβε οὗ ἴμεβδ 
οἴαυπεβ ἄοθϑ ποῖ πδοββϑασγιν γαῖεγ ἴο ἴσο »πέρθς, Ὀυξ ἴδε βεοοπά 

οἰδαῦῖν γοΐεγβ ἴο σόορρδγ πιίπεβ (8εε Ὦγ. σα 2οο.). ἴπ ρῥαγῖ, δἱ 
Ιεαβέ, τ ροεῖ 15 αἰπιοϑὲ οϑγίδι πὶν γεξεγγηρ ἴο πιΐηθ8 ομσζασ 

Ῥαϊεςιίπα, τυ μο Π6 πιᾶῪ Εἰ πι56 1} μάνα βθαη ἤδη ἐγανο ]ηρ',, ογ 
πεαγά οὗ ἔτοπι οἴμετβ. ὙΤδὺ5 ΠαῈ ΤΊΔΥ δᾶνα δά ἴῃ πιϊπά (πὰ 

πηΐηο5 οὔ 'κερδηου (ἰγοη : ϑεείζεη, Αἰ δέρῃ, '. 188--τοο) ; [ἀππηγεεα 
(οορρεῦ δηὰ “" ἔουπιοεῖν " Ρο]ά : 16. ἴω ᾿αραγάβ, Οηορε. τοοῦ 8); 
ΜΙάϊδη (ροἱά : Βυτγίου, Μέδέαη Κευξεέξοα, ἱ. 320); ὕρρες Εργρὶ 
(ψοϊά : Ετγπιδη, “ποίη Ἐρυρί, 463); Τιγοδοηΐα (βινοῦ : Ἐ δὲ. 
5.0. ΒΝ ῈΕ), δηα ροβϑ Ὁ ὄνϑη ϑινεγ δηά ροΐά πιίηςββ οἵ ϑραϑίη, 

ψΒοῦ τοτὰ Κπόνη ἴο (Π6 [εἷνν8 δἱ ἰϑαϑὲ 85 δδγν 858 {86 :ϑὲ οἵ 
2ῃά σεηΐ. Β.ο. (1 Μδο. 85); Ὀυϊ τ ποῖπογ ἔπε οορροῦ πλΐπαβ οὗ 
1Π6 δ᾽ ηδιεἶο ρεηϊηϑυΐα, ἔγεαυ πεν γεΐεγγεά ἴο ἰῃ δποίεπὶ Εργριδα 
ἰηβοσρείοηβ (Βγεαδβίεά, 45 οἰϊεά Ὀεΐον), σγεγε 511} θείηρ' ψογκεά 
85 ἰαῖα 85 ἔπε ἀρὲ οἵ ἐῃϊ]5 ροεπὶ ἰ5 ἀουδίξ (Ὀ].) : 566, ξυγίμοτ, 
Ὠϊ. Σὲ. 28, ς-.υ. Μινξβ; δηὰ {πε σγοΐδσδηοα υὑπάογ Μίπος ἴο 

Ἐρυριίδη βουγοαβ ἴῃ Βγεαϑίεά, 4ηποέθριέ Κιδοογεζς, ν. 144.---- Ῥνατὰ 

ομἕ] ἃ8 ἴδε 186 οὗἩἉ ἴπ6 58π|ι6 νΌ. ἴῃ 3677 5ῃονβ, (86 βοραγδεϊηρ 
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3 του ἰ5 ἰδαίκεη ουἱ οὗ [πε οαγί, 
Απηά 5ἴοπε ἰ5 πιοϊίεα ἱηΐο Ὀγοῦζα. 

Ῥίοοεβ5 γοξεγγεά ἴο ἤεγο δηά ἰη Μαῖϊ. 25(ΕΝ. “"ρυγρε }, 8. τ 
(ΕΝ. ““ρυγ γ᾽), τ ΟἩ. 288 2ο" (ΕΝ. ““τεῆπεά"), 15 ποῖ ὃγ ἔτεα, 
Ῥυϊ Όγ ψναῖεσ. ἴη [πε βεοοηά, πο 1655 ἔδδη ἱπ [πε ἢγβὶ 11πὸ οὗ 

16 ἀϊξίςῃ, (ἢς ταΐδγεηοα ἰβ ἴο {δε 5.κ1}} οὗἩ πιδὴ ἴῃ δηά δϑουϊ 

ἴδε πιίπα. Τδα Ὀγυίδὶ ἰγεαίϊπλεηΐς οὗ πιδ ὉΥ πιδῃ ἴῃ {18 τνογίς 

15 ποῖ τοξεγγεά ἴο (οἱ. 2419). ὙὍὙπς [ΟΠ] ον ΐηρ ἀεβογριίοη, θαβοά 
οὔ τηοάδγῃ οὐβογνδίίοηῃ οὗ δποίϊθηϊ τνογκίηρβ ἴῃ Νυρὶα, δπὰ {6 

ἀεβορείοη ρίνεη Ὁγ Ὀἱοάοτγιις ϑίσυϊυϑ (11ϊ. ττ 8), πιᾶὺ βεγνε 85 
80 {Πυδιγαοη οὗ τυῖδὲ πιᾶὺ δανα Ῥδεὴ πον ἴο [πε ροεῖ ΌΥ 

ορβεγναιοη οἵ τεροζί. 

Αἱ Ἐβδυγδηῖδ ἰὰ Νυδία, ἴῃς ρίδη οἵ ἰς ννοσκίηρ οὗ δηοίεης ροϊά εὐἷπεϑ 
͵5 ρἰδϊηῖγ ἰο Ὅς βεεῦ. ““Ὦξερ 5ῃδῆο ᾿εδὰ ἰηίο {μ6 πιουηίδίη, ἔννο οἰβέογης 
οοἸϊεοὶ ἔπε ναῖος οἵ με τυϊηοτ' 8 γαίῃ, δηὰ βἱορίηρ' δίοης ἰδ Ὁ]68 βίδηά ΌΥ ἴμεπὶ 
ἴο βεγνε ἔος ἴδς κοϊά- νυδβϑῃίης. . . . Ὀίοάογυβ ἀεβογίδεβ ἴο υ8 {με ργοοεάυγε 
ξο!οννεά ἴα ἐπε τνοσϊκίηρ οὗὨ ἔμεβϑε αἰΐπεβϑ, δηά ἢΪ8 δοοουπῖ 158 οοηδβιτηεά ὉΥ 
πιοάεγῃ ἀϊβοονοτίεβ. ΤΏς 5ῃ45 ἔοϊονν {πε νεΐῃβ οὗ αυδτγίξ, ἔογ [ἢϊ5 γεαϑοὼ 
τυϊηϊηρ ἐμεῖς ΤΑΥ͂ ἀςΕΡΙΥ ἰηΐο με μεδγί οὗ ἐπε πιοιπίδίη. Τς πεγά βίοης 
ν͵85 Βτγοὶ πιδάς Ὀγίτες Ὁ ἴδε δοιίοι οὗ ἄγε, ἐβε Ββοεά ουὲ πυῖἢ ἴγοω ρίοϊκβ. 
ΎΒῈ πιδὴ ὙὯο αϊά {π|8 Ὠδγά ννυογῖς το δὰ ὃΥ ἴῃς ᾿ἰρδὶ οὗὨ {|| ἴδ πιρϑ, δηά 
ψεγὸ δοςοπιραηίεά ὉΥ Ομ άγεη, τνμὸ σδττίεὰ αὐναν [με δἰ[5 οὗ δίοῃεβ 85 {πεν 
τεῦς μόνῃ οὐἵ. ΤὨΪδ ηυλεγίζ νν85 ἴπεὴ Ἴγυβῃεα ἴῃ βϑίοης πιογίδγ ἰηΐο ρίεςεβ 
δδουϊ ἰδς 81Ζε οὗ ἰεμΕ 118; νοηιε δηά οἱά πιδὴ ἰπεπ ρουηπάεά ἰξ ἰο ἄυβὲ ἰῃ 
ταῦ ; 1816 ἄυδὲ νγὰ8 πεχῖὶ γαϑηεα οἱ βἰορίηρ, ἰδὍ]65, ὑπι}} [6 τυδῖεσγ μαὰ 
οδγειςὰ ΟΕ 41] ἰμς 1ρβίεν ραγιῖςῖεβ οὗ δίομς ; ἴδε ἤπεγ βρδυκιηρ ρατίϊο!εο οὗ 
ξοϊά νετγε ἴμεη οοἸεςιςά."΄--Εττηδη, Σύ ἐπ Αποίρεξ Εργρέ, 4613. 

2. ΑΒ ἴη ', ἢ τείεγβ ἴο ἴδε βεραγαϊΐοῃ οὗ ἔβα πιδῖδὶ ἔγοπι {π6 

οἵα, δ᾽ ΡγοῦΔΌΪ ἴο ἴδμ6 οχίγδοϊζοη οὗ ἔπθ ογὰ ἔγοπι ἔπε σηΐπθ. 
ΤῸπ ἐς ἑαξεη . .. παῖ τίσ ἐς τηϑλδα] ἴε ἢτβὶ γῇ. σὺ Ὀὲε 
ἐαυθ!ν πα ]1, ἀπά ἴπς βθοοπά [8 Ὀεϊίεσγ, ροϊπίεα 85 δοῖϊνε (5εα 
ΡΠΪ.. π.): [815 ψουἹά Ὀ6 ἴῃ ἀρτβαπιθηΐ ἢ [Π6 [Ο]οὐνΐηρ᾽ νεγβαβ, 
δηὰ ποσὰ ἔογοϊθ]α : τεηάθγ, ἐπεγεΐογε, (π80) δαζες ὑροῃ. .. 
απα »εδές οίονιο.--- Τὴ ἐαγέλ)] ἩεΌ. ἐδε ἄπο (ἼΒΨ) : ορ. ““Ποῖεβ οὗ 
τς ἀυϑ:᾽" (ἐ.6. σανε5) ἴῃ 305; {86 5ῃαῆι οὗ ἐπε τηΐηα 'β ἃ ρτοδῖ 
Διο βοΐαί “’ Βοΐε οὗ {π6 ἀυι."--- Β»0᾽166} οὐ σοῤῥεν, ποῖ ὄγωδς: 566 

Νερδενς, Ὁ. 278.---ϑοη6} ογῈ : ορ. Ὅι. 89. 

4. Ενεη ἴπὸ ἀδικηεββ οὗ {86 ἱπίοσιοσ οὗ ἴπ6 δαγίῃ σαπηοὶ 
Ηΐά6 [18 ἰγεαβυγεβ, δπὰ 50 νυ πο]ά ἐπαπὶ ἔγοπι πιδη: ἱξ ἂἃ5 15 
σου ΠΟὨΪΥ βυρροβαά, [πε τυγῖϊον ἰ5 [πη κΚίπρ᾽ οὗ ἴπ6 ἀδγίκηθββ οὗ 
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8 (Μη) 5Ξεϊϑιἢ δὴ εηά ἴο ἀδυΐκῃεβ88, 
Απά Ξεδγομείῃ οὐ ἴο ὄἜνεγυ 1ἰπ|ϊξ 
Τα βίοῃδϑ οὗ (Ὠϊοῖς ἀδτίκηεβ8 δπὰ ὈΪδοῖς ρίοοπι. 

4 δ Ὀγοβδίκοι ἢ ὀρδῆ ἃ 5ῃδέϊς δυνδὺ ἔγοπι ἴδ θη) [αἰ Ξο᾽ουγη "ἴῃ 
186 Πρ; 

ΎΠοΥ παξ ἀγα ἰογροΐζθῃ Ὁ {πὲ ἔοοϊ (ἔμαξ ραββείῃ Όγ); 
Τμδὶ πδηρ᾽ δἴδγ ἔγοπι ἤδη, πὶ 5ννϊηρ' ἴο δηά ἔγο. 

5.Α5 ἴον ἴδε δδγίῃ, ουἱἝδ οὗ 1 οοπηδῖῃ Ὀγοδά, 
Υεῖ υηδογησδίμ ἰξ 15 τυὐγηεὰ ὉΡ 88 ἰδ ψεγοὸ ὈΥ͂ Άγο. 

6 Ἴδε βίο ἵπογοοῦ ἀγα ἴΠ6 ρίδοα οὗ βαρριἶγεβϑ, 
Απὰ [ἰ Βαῖἢ ἀπὲ οὗ ροϊά. 

πε πιΐπα 88 ἀϊβρε]εά Ὀγ 186 ἀαυ]ρῆς ἰδὲ ἴῃ Ὁγ ἔπε 5ῃδῆϊ, ογ, 
Ὀγ πο Ἰίρβι οἵ [π6 πιϊπο᾽β ἰάπιρ, 6 βοδγοεῖν ἵκῆαν ὈΥ ρεγξοηδὶ 
δχρογίθπος {πὸ ἔβα ρ᾽ πη οὗ ἀδυ]ρμὶ μαὶ τεδοῦαθβ ἄοότση ἃ 
τπαῖπε βμδέξ, οὐ 86 ἀδγίκπεββ πιδάβ νἱβί0]6. ὈῪ {πὸ πηῖπο᾿β ἰαπιρ. 
Βυΐ ρεγῆδρβ δ ψγοίθ βοπιθίῃίῃρ ποσὰ ΠΟΔΥΙΥ γεβθη Ὁ] ην 
Ὠυ.᾿5 οπιθηἀδαίίοη : Μη 885 βοιρδξς οὔ [86 ἀδηίζῃθςςβ ἴο ἰΐ8 

ξαγίμεβὶ θουπά, Ηδ μᾶ5 βοαγοῃδά ουἕξ ἴδ βίοπεβ οὗ ἴῃς ἀδερεξὲ 
ἀδιίκη 688 : 5866 ΡΒ]. ἢ. : 

4. Αποῖμογ νεῦβε οὔβουσε ἴῃ ἀδίβὶ!: ῥγορδοῖν ἴξ τοΐεγβ ἴο 
πλϑη᾽ 5 51.111} ἴῃ ἀγίνίπρ' 58:88 ἰηΐο (δα δαγίῃ, ροβϑβί]γ αἷβο ἰο 85 
δυάδοϊΥ ἴῃ ἀεβοθεηάϊηρ ἱπίο {Π6 πιὶπθ ἰῇ οαραϑ δαὶ ἐγεπιδ]α 

ου ἴπ8 τορθὲ. ΕΝ. 15 ποῖ ἃ ἰγδηϑίδιίίοῃ οὗ Ξ2; αραϊηϑδὶ ΕΨπι. 
(ΞΑΝ..), ἱξ τὸ τεΐδγβ ἴο {πε Ποοάϊηρ᾽ οὗ ἃ πιῖπα, δηὰ ἔογ ναγίουβ 
αἰϊειιρίβ ἴο γεῆονθ οἵ αἰυοίάαίϊε ἴΠ6 οὔβοιγε ἀεῖβὶῖς, 5Ξεὰὲ 
ΡὮΪ. ἢ. 

5. Ὀνογδοδά, πε ρεδοεῖι ορεγαίίοηβ οὗ ἀρτίουϊίυτγε γί οἰ ἀϊπρ' 
Ὀγεδά (ορ. Ρ8. το 415): υπάεγηθδίῃ, οοηξαπίοη δπὰ ἀϊδογάοτ-- κα 

τμδὲ οαὐυβεά ὃὈγ ἔτε, οἵ (Ἐ) δοίυδιν οδυβεά Ὀγ ἤγε, {.6. δ] αξείπρ 
--ἀυς ἴο πιδη᾽5 Γ6511658 ΘΏΘΓΡΎ ἴῃ ἀϊρρίηρ ἴῃ ἴῃ6 Ῥονναὶβ οὗ ἴῃς 
δύῃ ον 115 ἰάθη ἰγδαβιγζα. 

6. Νοῖ. ΟὨΪΥ πιοία]5, Ὀιξ ῥγδοΐουβ βίομδαὲ γεναγὰ πιδη᾿ 8 

βεδγοῦ ἰηΐο ἴπ6 δασίῃ. Το ν. ἰβ οἱοβεῖγ οοῃμηθδοῖδά τ ἱτ 1;, δηά 
ταῖρϑς μβανθ Ῥθθῶ δχρθοϊθά ἴο ἔοϊονν ἔβογα; Βυ. οπιδῖβ δὲ 25 
Ὀγϑδίκίηρ {πῈ οοππεοϊίοη Ὀεΐνεθ ὁ δηά 7.---διαορῥλέγεο] ἠαῤῥὲς 
ζασιῖές 8566 ΡὮΠ. η.--- ἢ ἴΠ6 ῥγοη. 8 δπιρίρυουβ, δηά πιρβε 
τεῖογ εἰΐδες ἰο ἴπ6 ρίδοε, ἴο {86 βαρρῃϊγε, ογ (Α πηι.) ἴο τ 

ταἶπα : 866 ΡΠ]. η., Βογα τ. ἀδοίάεβ ἰῃ ἕδνους οὗ ἴ86 βεοοπὰ 
ΡοΞβ5: ΠΥ: ἐπ6 Ἰαρὶβ 16Ζυ]} Βα5 ἴῃ ἴξ ραγίίοἱββ οὗ ἰγοῃ ργγίξεβ 



ΧΧντΙΙ. 6-1}} ΜμΑΝ8 ΑΟΗΙΕΝΕΜΕΝΤΘΕ 229 

ΤΎΠΕ ρδίῃ (ἘΠῚ 1Πεγὺ ὅο Ὀἰτά οὗὨ Ρτ ον ἱκηοννεῖῃ. 
Νεῖῖπογ μαῖῃ ἴπ6 δ! σου 85 ἐγε βδδϑη ἰἴξ: 

8 ΤΏ ργουὰ δεαβίβ ἢδανο τοί ἰγοάάδθηῃ ἰξ, 
Νογ Βαΐῃ ἴπ6 ἤεγος ᾿ἴοῃ ραββεά {πογοῦγ. 

9 ὕροη {δὲ Ηϊπίν τοοῖ Βδ ρυζίοῖῃ ἔοσγιἢ ἢ! 5 παηά, 
Μουηΐίαϊηϑβ ἔγοπι ἴῃς τοοῖ μα ονογίυγπείῃ. 

19 Απποηρ' [πε γοοῖζβ πα οὐϊεῖἢ οὐἕ ρα55αρ8 ; 
Απὰά δον Ργδοίοιιβ {πϊηρ' ἢ15 αγὰ βϑδίῃ. 

1 Ἠς Ὀιπάεδι υρ ἴδε βἔγαδπβ ὑπαὶ ἔπ ὺ ἰγιο κίας ποῖ : 
Απὰ π6 τμϊηρ ἐμαΐ 15 Βἰά Ὀγίπρειηῃ Πα ἔοσί ἴο ᾿ἰρῆι. 

πδῖοῦ Βᾶνα ἴδ πὰς δηά οοΐουγ οὗ ρο]ΪΔ, Α 5ἰΐρῃῃς επιοηἀδίίοη 
Βἶνεβ : δηά [15 ἀυδί 5 νοἱά ἴο Πἷπὶ (86 πιϊπει). 

γ, 8. Τῆα ρδίῃ ἴο εαγί δ᾽ 5 βεογεῖ ἰγθᾶβιιγεβ [88 Ῥθδη ΨῸπ ὉῪ 
τλδ ΟὨΪΥ, ποῖ ΌΥ δἷγάβ τ 411 {πεῖς ἱκεαπηθββ οὗ βίρεε (ςρ. 
4979), ποῦ ΌΥ ἴπ6 ρτεδῖ δηά ρονογίῃ! Ῥεδϑίβ οὗ ργευ. Τῆϊβ, 

νοῦ τηυβὲ δ6 ἴπ6 πιδδηϊηρ᾽ οὗὨ ἴμε νεῖβεβ ἱἢ ἴΠῸῪ ἂύα ἱπ ἐδμεῖσγ 
τρις ροβιξίοη, βεθπ)5 σίἀϊουΐουβ ἴο υ., δηά πηϑυϊίαδῖς ἰο 
Ῥεδῖκε (Ξες αῦονε). Ἐνδη ἴξ, ἢ. Ῥεδῖκα, τὲ ἰγαπβέεσ [6 νεῦβαβ 
ἴο ἔοϊουνν 15, [ῃς πιϊηΐηρ ορογαϊοηβ αἀγὸ ποῖ ἀδβογ θεά τἱϊπουῖ 

ἰηξεσγυρίίοη : δοΐψεεη ὁ δηὰ " ψου]ά 511] ςἰδηά δ υυττἢ [15 τεΐαγη 
ἴο ἴδε ἀεβογριίοη οὗ ἔπε σοπίθηϊβ οὗ {δε πιίηε.--- )ΣαἼρονι] ἃ 
Κεοη-βρῃιεά, ὑποίεδη ([ν. 1114, Ἀε. 1.418) δἰγά : ποῖ οογίαϊηίυ 
Ἰἀεηεβεά. 

9-11:. Ἐεβυπιρίίοη οὗ ἴῃ6 ἀεβογίριίοα, Ὀεραη ἴῃ ὃ 6, οὗἩἨ 186 
ορογβιίοηβ οὗ ἴδ πιΐποῦ, ρίνϑῃ 85 1Π|5ἰγαίίοηβ οὗ πιδη᾽β ρεῖ- 

οἰβίδηοε ἱξβγουρ αἰ βίου 65, μονενοσ σγοαΐῖ, ἴο ἢῖ5 δηά--ἰῆδ 

δοαυϊδίτίοη οὗἉ ἰγεαϑυζγεα. 

9. Νείζπεν " 1π6 Βαγάπβββ, ποῦ ἢ [δ πι858 οὗ ἐπε σοοῖ, ἰῃ 
νυ δίοδ {πῸ ἔγοάβυγε 19 οοηοδαϊθά, σδῃ δίδυ πιδῃ. 

10, ΙΣ. Το [1π658 οὗ [86 ἵνο νϑῦβεβϑ δᾶνα ρογῆδρβ βυβεγοά 
τγδηβροβίἴοη (58ο Ὠᾳ.): 195. 115 ἀγα ρδγαῖεἶβ, δηἃ 50 αἷϑο δἃζαὲ 
105. 10, τοῦ, 118. 16 ξαίκοη ἐορδίμαγ δέου 105 115. ἔογπὶ ἃ νογΥ ἔογοίδία 
σοποϊιυπίοη (πιοτα ἔογοϊ δ6 πιϊτπουξ, ἔμδη (Ὁ .} τυιΐτἢ, 35 δὐάεά το 

τπ6πι) ἴο 1ἴῃ6 ἀεβογροη οὗὨ πιδη᾿ 8 δἰϊδίπιηβηΐβ, απ ἃ βιγικίπρ' 
Ῥτγεραγαδίίοη ἔον {86 ποχὲ ρβαγαρυδρῇ: πιδη ἀΐϊβοονεγβ δῃὰ Ὀτίηρβ 
ἴο ᾿ιρδς ἐνεγυιπίηρ δίάάδη ἴῃ ἐπε δαγίῃ, Ὀὰὲ νϊβάοπ ῃς σδηποῖ 
Βηά. 

108, 118. ΤῊΣ πιΐπεῦ ἀδἔεπ 8 Πἰπιβεῖῦ αραῖπϑὲ ἴπ6 ἀδηροτα 
οἵ ἃ Βοοάεά πιΐπε ὈΥ 5ίδυΐηρ' [π6 ναῖον δὲ ἰϊ5 δουγοα (115), δηά, 
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ἸΣ Βυῖϊ τβογο οδη πϊβάοαι Ὀς ἑουηᾶ 9 
Αηάὰ νῆετγα 15 {πε ρἷδος οὗ υπάεγείδηδίηρ ἢ 

15 Μδηὴ Κπονοῖῃ ποῖ 86 "ψαΥ ἰο ἱξ; 
Νοίίδον 18 ἰξ ἐουηά ἴῃ ἴδε Ιαπὰ οὗ {π8 [ἰνΐηρ. 

ὁ ΤΏο ἄδερ βαϊτῃ, [1 18 ποῖ ἴω πιὸ: 
Απὰά ἴδε 5664 5αἰζη, {15 ποῖ τυ εἶ πι6. 

15 Θιοεηρ ροΙΪά σαπηοί Ὀ6 ρίνοη ἔογ ἴΐ ; 
Νοῖῖποσ σδη δἰΐνεγ Ὀ6 νεϊρῃοα 45 [πα ῥσγίοα οὗ ἱξ, 

16 1: οδπποίῖ Ρὲ ναἰυδά τῖτ {μ6 ρμοϊά οὗ Ορῆϊγ, ᾿ 
νντ ἴῃς ργθοίουβ οπυχ οὐ ἴμς βαρρδίγο. 

Ῥεγῆαρϑ (105), ὉῪ ουϊείπρ' ομδηηθῖβ ἐπ ἴΠ6 πιὶπα ἴο δεν ΟἹ ἰῆς 
ναῖε ΠαγπΊ] 6551. ; πιοβί, δονενοῦ, υπἀεγείδηά 105 [ο γϑῖεσ ὁποα 

δραΐῃ ἴο ἐπ8 Ῥαβϑαρεϑβ ἐγηο ἴῃ6 πιῖὶηθ. 566, διγίμογ, ΡἘ1]. ἢ. 

12-10. ἴπ βρίίς οὗ 411 ῃ15 ἀϊβοονεγίεβ (111), υϊβάοπι 1165, δπά 
αἰνναγβ Ψ1}1 116, Ὀαγοηα πιδη 5 ἴκεη (15: 1), οσὐγ ἢΐβ ροννεσ ἴο 0 
(16:19). 

12. σηργείαηέμρ) ΠΥ [1 ἴο ΠΟΘΙ 85 ἰῃ Ῥζ. 910; σρ. ΠΣ 
Ἰ] ἴο ΠΌΞΠ ἰπ 1212, Ῥγ. 418 81. --ἰη 411 {ῃ686 οὗ νυ βϑάοηι ἴω, οὐ 
Δοοαδϑϑῖθία ἴο, πιδη. 

13. να» ἐ0] 50 (ἃ : ορ. ἢ δηὰ 33, ἘΞ νίδε οὔ: 566 Ρῇ]]}. ἡ.--- 
75 ἐλο ἰαμα ὁ ἐλε ἐυΐμρ} {.6. οὐ δατί, πιδηβ ρίδος ἀυτγίπρ' [ἰξα, 
ἴῃ οοηϊγαβ ἴο 5Π6ο] (ἰο ΠΟΙ 33 γείεγϑ), τ δ μοῦ Πα ἀδβοεηάᾶς αἱ 
ἄεδαϊῃ : ορ. 8. 2718 527, [5. 4811 εἴο. 

᾿ 14. ΑΨ5 πιεῃ ἔγανεβα ἰδ 868 ΠΕΥ ΠΊΔΥ 566 πιᾶγναῖβ (Ρ5. 

το 55), δας ρας ηο (ἰἀϊπρ5 οὗ ννίβάοπι : 115 Βοπιδ 'β ποῖ ἴῃ {π6 5εᾶ. 
15-1ο. Ορ. Ργυ. 314 810.11; τῆδγὰ ἴδε νυϊβάοπι ἰπδὲ πιϑῃ πιᾶῦ 

Βηάὰ ἰ5. 5᾿π|τῖγ, που ρ ἢ πιογα ὈτγςΗ͂γ, ἀεβογί θεά, ἱπ ογάδγ ἴο 

Βῖνε ἃ ἅϊτια ἀρρτγβοϊαιίοη οὗ (6 ἔγεάβυγα ὑνῃϊοἢ πιαῦ πιᾶὺ ἤᾶνα 
τἰϊδουξ Ὀυγίηρ ; Βογὰ ἴῃς νυ βϑάοπι ἢδί σαπποὶ 6 ἔουπά 15. ἐῆυ5 
ἀεβογβεά ἴῃ ογάδγ ἴο βῆονν δον ἱπιροπβίδίε ἰξ 5 ἰο δοαυΐγα ἴξ δὲ 
ΔΏΥ Ρτίοβ. 

1ό. Τὴε ροϊά οΥ Ορλὲν] ἴῃ πιοβὲ Πρ Ϊν ρτίζεά ρο]ά : ορ. 22. 
--ΟἸγα] Ηδερ. «λολαπι, ἃ ραν ῥγζεά (ορ. Ἐζίς. 2818) ψ πὶ, 
ἔουπά ἴα {π6 ροϊά-ργοάαοίηρ᾽ Ιαπά οὗ Η αν] δὴ (απ. 2115); 11 τὰς 

υϑοά ἔογ δηρτανίηρ' (Εχ. 289), απ νγὰ8 οπὲ οὗ ἔπ ρὲπιβ υβοά 
ἴον ἴπ6 ““Ὀτγοδϑιρί ας" (Εχ. 2879) ἀπά Ἵερβοά (Εχ. 257) οὗ τῆ 
πἰρδ-ρτίοσε; θυξ ψῃεῖπογ 1 τγὰβ (Π6 οηγχ ((ἀ ποτὰ : ἘΠ β΄ πο γα), 
ογ ἴδε Βειγΐ (Ὁ τερυϊατίγ ; (ἃ ἰη ἔχ. 2859), οἵ πιαίδοιιϊς (Μγεῖς 
ἴῃ ΦΔΒί. 4808) 8 υποοτγίδίη ; 566, Γυγίπος, Ζόχ. ἘΒέ, 28, ς-.υ]; 
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11 (οἱά δπά ρἴαβ5 οδπηοί δαιδὶ ἴξ ; 
Νεϊζδογ σδη ἔπε Ἔὀχοβαηρο ἵμεγεοῦ Ὀ6 ͵οννεῖβ οὗ ἤἥηε ροϊά. 

18 ΝΟ πηοηϊίοη σδῃ 6 τηδάδ οὗ οοταΐῖ οἵ ογυγϑίδὶ ; 
Απά ἴδο δοαυϊπἰίίοη οὗ νυ βάοπι 8 αθονο ἐπαξ οὗ Ροδγίβ. 

19 Τῆε ἴοραΖ οὗ Εἰπίορία ἀοί ποὶ ϑαμδΐ ἰξ ; 
Νοίίμος οδὴ ἰδ θὲ να]υεά ψ1 ρυτα ροϊά, 

αἴ3ο ΣΦ, δέ. δέοηος (ῥγεοίοι).--- δαῤῥλέγε] οὐ Ξι γί εἶν Ζαῤὲς ἰαθωϊέ, 
85 ν.'. 

17. (1658 (566 Θ΄} 5 οὐ Ἠδβϑιηρβ᾽ 28 δηὰ ΣΒὲ. ς.ν.}, Ὀεΐηρ᾽ 
ΒΙΡΏΙΪ ργίζεά ἰῃ δητχυϊῖγ, βυϊτΑὈΥ ἀρρεαγβ βόγα; ορ.» ἔοσ {86 
βᾶπιδ οοπιδίπαίίοη οὗ ροϊά δηὰ ρἵδβϑϑβ, Αγίβιορῃδῃβ, 4ωλ. 73 ἴ. 

ἐπίνομεν ἐξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων καὶ χρυσίδων .--- 7ετσεῖς οΥ)η6 
“Ζοἷα) ατίϊοίεϑ, δβϑρϑοίδ!γ ρεγβαρβ ἴπ6 οοϑβίεβδε ογηδπιεηΐβ, 

φτουρῆϊ ἴῃ ἤπα ροϊά : τἱξῃ θα ρῆγαβα (Ὁ 39), ορ. 2Π| 9 (ΕΝ. 
“Ἶδννεῖ5 οὗ ροϊά ἢ), ὅπ. 2465, Εχ. 355 255. Νὰ. 4150, 

18. Οὐγαῆ τηρτι, ἘΖίς. 2715 δῃάὰ ἢ Ῥγ. 24. Αραίη ἴδ6 
δχδοῖ βὲπιὶ οἵ ριθοίουβ βυϊδβίδηοε ἱπίεπάβδαά 8 υποογίδίη (5εα 
2εχ. Ἐδὲ. 28): Ὅϊ. ἱπέεγβ ἔγοσι ἰμ8ὸ ἀϊβεγεθοθ ἰῃ ἴ86 νεῦρα] 
δχργαββίοῃϑ ἴῃ " δηά ἢ παῖ ἔπ οὐδ᾽εοϊβ τηθηξοηθαά ἴῃ δ δὰ [658 
σΟΒΕΥ ἔμβῃ ἴποβα ἰπ ἢ. Οπ ογγείαὶ, 5βε6 ῥα]. ἡ.---ἀσφιέφίέοη]) 
566 ΡΒ. ηΩ. Υαδυάα (70 χν. 704), ἰαϊκίηρ ΗδρΌ. »ρελοᾷ τα 
Αταρ. "παραΐ (866 Ρἢ1]. ἢ. οὔ 3851), ργοροβεβ: δὴ δγηϊοῖ οὗ 
νυϊδάοπι (ορ. Ῥτ. 19 433 651) 18 πτοζε ργεοίουβ ἴδῃ οὔθ οὗ ρβαγῖς ; 
θυξ 115 ἀο65 ποῖ δοοογά νν6 1} νἱτἢ τΠ6 τπουρῆς τΠαΐ τυϊβάοπι ἰ8 

πποδίδίηθῦῖς.--- οαγί)] ἘΝ. γδίος. ὙὍὙμδ Ηδρ. Ὁ") οοσυζβ 
ΒΕΡΟΓΑΙ {1π|68 ἴῃ ΟοΟπιραγίβοῃ 85 ἴπ6 ρῥγθ- ΠΟ ΠΕἾῪ ΟΟΞΕΥ πὶ 

(Ρε. 418 811 λοῖδ 4119, Θῖγ, γ19. 4016). 1,8. 47 ἀρρδγεηθν βυρρεβίβ 
ταὶ 1656 ζεπι8 ψοῦα τεὰ (σψἤθηοα 6--Β. δ]. οοραζὴ: ἴῃ βρῖ(8 

οἵ 1815, Βοοδατγίὶ, )έδροεοίρον, ρατὶ 1ἰ. Ὀΐς. ν. οὐ. νἱ. νἱϊ., ἀγριοὰ 

αἱ ἰεηρτίη ἴῃ ἔδνους οὗ ρεαγίβ, ἴθ πιϑδηΐηρ δάορίεδ, δπιοηρ᾽ 

οἴπεγβ, Ὁγ Πεἷ.5 ΗΪ. τ. “Εὐυδῖεβ 15 {πὸ ἰεαϑὲ ργορδῦϊς γεηά. 
οὗ ἴδο Ηεῦ. νογά ; δηά ρδδαγὶβ οὐ ἴπο σῃοΐα ἔμ6 πιοβί ργοῦδθϊε " 

--Βτ. 

19. ὙΠοτα ἰβ ἃ γεροει οη ἴῃ δ οὐὗὨἨ 86 νῇ. οὗἉ 175, δηὰ ἴῃ ἢ οὗ 
ϑοΐΒ δ νΌ. δηά {86 Ξυδήεοι (( οἱ) οὗ 12--ἰἢς ομἿγ οΔ568 οὗὨ τε - 
Ρε τίου ἴῃ 161 Ὠυ.᾿5 Ξυρρεδίίοη ἰ8 ργοῦδϑίβ, ἴπαὶ 195 5. ἃ 
νατίδηϊ οὗὨἉ 175. τπά 190 οὗ 16, -70246) Ἐχ. 2817 3019, ΕΖΙκ. 28:5} : 
ῬΑ ἴοραζΖ. “.Α5 ἔδα πιοάδγῃ ἴορβΖ νν85 Βαγαϊγ κπουγῃ Ὀείογα 

16 
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Ὁ γΏοηος ἴδεη οοπγείῃ τνϊβάοηι» 
Απά σόα 15 ἴΠ6 ρίδος οὗ υπάδεγβίδηαϊηρ ἢ 

5: Θϑαίηρ 1 15 ῃἰά ἔγοπι [Π6 δγβϑβ οὗ 41] Πἰνΐηρ, 
Απά Κερὶ οἷοβε ἔγοπι {π6 ἔοννβ8 οἵ ἴδο αἷγ. 

35. Αραδάοη δπά ᾿δδίῃ 5δν, 
(Ομ) τυἱτ οὖ δαγβ δανα γε μεαγά ἴδε γυπιουγ οὗ ἰξ. 

33 (οά υπάογοίδπαάδι [Π6 νὰν ἴο ἰξ, 
Απὰ λό Κηοννεῖῇ ἴῃς ρίδος ἱπογοοῦ; 

ἍἽ Ἐὸγ ὧδ ἰοοίκοι ἢ ἴο {πε επάϑβ οὔ ἴδε δαγίξ, 
Απά 56οῖ υπάεν πε ννῃοΐς μεάνθῃ: 

Οτθεῖκ εἰπιεβ, δηά 15 ᾿παβεϊηρυ θῃδοῖς, Ἔχοερὲ ὉῪ 118 βυρογίος 
Βαγάμεβϑβ, ἔγοπι “ ἔδ]5εῈ ἴοραζ᾽ οἵ γϑίϊονν τοοῖς-ογγϑίδὶ, ἱξ 15 

Ῥοβϑβῖθ]6 {πὶ ἴπ6 ἰδἰΐογ 15 πιθδηΐ " (Μίγετϑβ ἰῃ ἘΞ Βὲ. 4503 ἔ.). 
20-27. ννίβάοπι, υπκηοννῃ ἴο ἀπά υπδιίαίπαρῖς ὃν τηδη 159, 

ἀπβθθῃ δηά, δὲ Ὀεβῖ, πον ΟὨΪΥ ὉΥ τυπιουγ οὐ δαγίῃ δηὰ ἴῃ 

5ῃοοΐ, πενοσγίοῖεϑϑ 845 118 ρἷδος, δηά ἔγοηι Ῥαΐογε ογεδίίοη 41] 

115 βεογεῖβ αν Ὀδθη σοπιρίεςεϊυ Κποόύσῃ ἴο αοά. 

21 ἴ. Ἐεβυπιρίίνα οὗ ", Β58εοῖ π85 Κπονϊεάρε, ψὩϊοῖ [ἢ 
οδῃ ἱπιραγί ἴο ἴῃς {ἰνΐηρ ; Ὀυῖ 11 Βαὰ5 πο κπονϊεάρε οὗ τίβάοι, 
νϑϊοῖ, ἰη ἀδαἢ 85 ἴω 116, πιδη τν1}} ἔοσ ὄνοσ 81] ἰο δηά. 

21. Α οί) Οπτίδίηϊν ἱποίυαβ ἀπά ϑβοπ,δίϊπηεβ ταΐεβ 
ἐχοϊυβίνεῖϊυ οἵ δἵ ἰϑαϑὲ πιδίηνῦ ἴο πηϑη (1210 30 Ἷ3, Ῥ5. 143214515): 
ἴδε 1116 8 ἔπυ5 ϑσυδοίδηε δ! ἃ γερεϊ το οὗ 15, 1 ἃ ἐγεϑῆ 

Ροΐηϊ δπά ἃ δεϊζεσ ρβαγδί!εἰἱ ἕο ἢ ββαπὶ πεοδβϑβᾶγυ, ΠΥ Ὁ9, 6 Εν 

δοαεί, πιαβὲ Ὀ6 τεϑδά ἔοσ Ὑ155, αἱϊ “σέηρ᾽ (Βε. ) ; ἰπ τϊ8 οαβα ἔδα 
Ροίηϊ 5: ἢ0 νίηρ ογθδίυγε οὐβοῦ ἤδη πιδη 85 Κηον]εάρε οὗ 
τυϊβάοπ, ἱπουρὴ Ὀἰγά δηᾶ Ῥεαϑίὶ δὲ {ἰπ|ὲ5 βανα Κπονϊεάρε {πδὲ 
ταδῇ 885 ποῖ (ορ. με ϑεγρεηΐ οὗ ἀδῃαβίβ δπά Βαίβδδπιβ 55). [ἢ 

ΝᾺ ις τῖρῃι, Ὀἰγάς ἴῃ ἢ αγὲ βδίηρίβά ομὲ ἔγοπι “" 411 1ἰνΐπρ'᾽" ἴῃ 5 
ἴον βρεοῖδὶ γεξδιεῆοθ, 88 ἴποβε ἴπμαὶ ΗὟ μεανοητναγάβθ, οσ 895 
τοργαβεητπρ ἴΠ6 δἱἷγ 85 ἃ ἔουγι ἢ τορίοῃ ἴο δαζσίβ 15, βοδα 15, 
58ε0] 3, 

22. Αδαδάοι απὰ Φεοαξλ, 45 265 (η.). 
23. ἀοά, πηϊϊκε πιδη 15, Κηον8 [6 ΨΑΥ ἴἰο ϊβάοῃ. Τῆς 

τιοάα οὗ εχργοββίοη 5 ἀϊοίαϊεα ὈΥ {πὰ ἀπε ε515, δηὰ 5 6 

δαϑῖοσ ἔοσ οὔθ ψῇο, {πὸ [86 δυΐδογ οὗ Ρχγ. 8, ῃγροβίδιϊζες. [8 
ἀϊνίης νἰβάοι. 

24. Ὠεϊειεά Ὀγ Βα. ; ἰγδηβέδεγγεα ἴο ἔοϊον 11, πε ἴξ ττου]Ἱά 
τοῖεσ ἴο πιδῇ, ὉΥ Ὦυ. : 566 ΡΒ]. ἢ. 
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35 ΓΥΨΏΘη πα πτδάα ἃ τνεῖρθξ ον 86 τἱηά, 
Απά τερυϊαϊεά {π6 τγδίθυβ ΌΥ͂ πιδᾶβυζα ; 

36 ΨΏΘη δα πιδάδ 8 ἄδογαοα ἔοσ ἔπε γαίῃ, 
Αηά 8 ψΨΔΥ ἴον ἴδε ἤδϑῆεβ οἵ π6 ἐπυπάεγ ; 

5: ΤΒοη αἀἰά Πα 8566 1ξ, δηά τοοουηΐς ἱξ, 
Ης 5εἐ ἰξ υρ, γε, αηά οχρίογεά ἱξ, 

25-27. ννιβάοπι νγὰβ Ὀδέογο ἴμε ογεδέίιη οὗ ἴδ ννογά (Ῥσ. 
8534.). Οτεδίίοη 15 ἱπάϊσαϊεά ὈΥ τγεΐδγθηοθ ἴο ἔουγ οὗ 118 πιαγνοῖϑβ. 
ὙΒ6 ἱποοιραγαθῖα ἰηῖε!Π ρθη οὐ ἰβάοσῃ οὗ ἀοά ἰ5 δαπαάϊεά 
βοηιενδδῖ αἰ γοθεν Ὀὰϊ ἱὮ βοηια οὗ ἴδε 8δπι6 1Πυ5 γα οη5 
δηὰ ρῆγαβεβ ἰη 4845, 15. 4035, 

25. Αἱ οτεδέίοη αοά αβϑοίρηεά ἴο ἴδ σἱηά ἰΐ8 πνεῖρῃι---ἃ 
τοδχίτηυπι οὗ ἔοτοο οὐ εὶς νβδη 1 ἴεν πο οἢ ἴῈ πυρῆς ποῖ 
Ἔχοθοά; δηά πιδγκεά ουὖἱ τ ἃ πιεαϑιγα ἴπ6 οχίγοηια 1ἰπ|ϊξ ἴο 

ψνΒΐομ ἐπ6 868 πιρῃξ ονεγῆον πε 1Δπά.--- Ῥ΄δι λ6 πιαιδ] ἘἮ 
"ισλέμρ᾽ οἵ ἐο νιαῖθ, οοππθοείηρ᾽ τὶ τ 36: 566 ΡΒ]. ἢ. 

268. Ορ. 485255;}Ὁ 15 ἰἀδηςο αὶ ἴῃ Ῥοΐδ νν., Ὀυΐ δ 18 [66 ποσὰ 

ΒΕ ΓΠΙΟΕΥ ρᾶγϑῖ!εἱ ἴο ὃ; 1ῃς ὥδογεσ (ορ. Ῥτ. 839) πεγθ οοσγεβροηάβ 
ἴο 188 πιδαϑυσγα δηά νεῖρῃὲ οὗ 35; ἀοά ἀείϊετηγίηεα αἱ οτεαιίοη 
με ἴανν8 οὗ γαίῃ α!} ““ψ θη, σψβογο, πον εάν" (Ὁ ].} 1ξ 
ββου!ά [4]]. . 

27. Αρϑΐη δγροΞίδιϊζαίίοῃ οὗὨ νυυϊβάοπι 8 85 οἷδασγ ἤθε 858 ἰῃ 
Ῥε. 8; δυῖ ἴπ6 ῥγεοΐῖβα πιδδηίπρ'᾽ οὗ βοπιὸ οὗ ἰδ νῦ8. 18 αἰ δουε 
ἴο 8εἶζο. Ὦγ. (δοοῖ οἵ Τοῦ, Ρ. 81): ““ Ν᾽ βάοηι 15 τερ αγάϑα ἤεγο 
85 ἃ οοπογεῖς οὈ͵εοῖ, οἵ, 88 να 5ῃοιϊά 58γ, δῷ ἰάθα οὗ νψοπάδσγῃι 

σοσιρί οχί ἐν, τ ίοδ, δὲ δε Ογεαίίοη (ν.39), ασοά “βανν,᾽ “τεοουπῖεά;᾽ 
οἵ βυγνεγεά ἴῃ 81] 115 ναγίουβ ραγίβ, "6ϑίδ Ὁ}! 5ῃεά,᾽ οΥ βεῖ τρ, 85 
τπουρῈ ἴ ννογα ἃ τηοάεϊ, ὁ δοδαιοδεά οιξ,᾽ οὐ ἐπμογουρἜΥ ὀχρίογεά, 
δηὰ ΒηδΠν τε ϑ]1Ζεά ἴῃ [Π6 υηΐνεγβα οὗ ογεαϊεά (πίηρ5.᾽" 1 π|}14Υ]ν 

υ. : Ηδ 5εῖ ἴξΐτ ὺρ 85 ἃ πιοάεϊ ἔογ (πε νψογκ Ης μδαά ἴο ἄο, ἀπά 

ταλάδ ργοοξοῦ τ ἴῃ ογεδίίοη ; ἢγϑῖ τνὰβ {86 λόγος, [π8 νοῦς ποιητι- 
κός, ἴμϑη ἴδ Ἔχϑουξίοη (οὔ ἐμ ἰ4684). Ὑε ἴὲ 5 ἀἰ βίου πος ἴο ἔεεϊ 
5υτρϑίῃΥ ἢ Π4.᾽8 οὐ ἰοῖβπι οὗ 5 πλ]]αγ Ἔαγιετ Ὄχρ  δηδίϊοηβ : 
“115. .. οοπίγατγΥ ἴο ἔδα ροεῖ᾿β νἱνὶά οοποερίίοη οὗὨ 1 Ξάοπι, 
85 ἃ ΓΕΔ] {πίηρ οὐ Ὀείηρ, ἴο ϑυρροβε παῖ ἰὲ 85 " δβϑίδ ϑῃδά ᾿ 

ψθδη απ οαϊεά ἴη ἐπα 5ῖ4 6, ρεγπιδηθηΐ ογάεγ οὗ ογεδίδά [Πίηρβ, 

85 ἰξ, Βεΐηρ' πιογοῖυ δὴ ἰάεα Ὀβίογε, νυἱτ τνανογίηρ' οὐ] π68, ἃς 

πα θεοδηις χε, Νοΐϊπος σδη {δε πιεδπίηρ Ὀς παῖ αοά “ 8εῖ 
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5. Αηά δε 5414 υπΐο πιδῃ, 
Βεδοϊά, ἴδε ἔεας οἵ ἔπε [οτά, {πὶ 18 τυϊβάοι ς᾽ 
Απά ἴο ἀδραγί ἔτοπι ον! ἰβ απ ἀὐογβίδπάϊην. 

τρ᾽ νἰβάοπι Ῥεΐογα Ηΐπι πιογεῖυ 85 δὴ οδ͵εςξ οὗ οοηϊτεπιρίεεοι : 
του οἢ 1655 ἴπαὶ Ηδ 56ῖ 1ἴΐὺρ 85 8 " πιοάδε] ᾿ δἴϊος ψϑῖοἢ ἴο νοσεῖς 

ἰῃ ογθδϊϊηρ ἰδ ψογά." ἴα. ψουϊὰ ρἷνα ἰο ἴπο επὶγά νῦ. 

(π5.95), ν βίο μΒ τεηάδιβ “" ββϑί δ] ϑῃμεά " (45 ΕΝ. δ... ἴῃ Ῥε. 
857, (πε πιεδηΐϊηρ' φαυδ ἐξ ααίσέδθοσ (ορ.»ν ΤΏ ἃ ἀϊδεγεης νΌ., 
Ῥγ. 8533); Ῥυΐ (5 ἰάδα Ψψουϊὰ ὃς Θχργεβϑβϑά ἴοο ἰδΐς ὈῪ ἴδε ἐπῖγὰ 

νῦ., 86 ἔουγ νῦ5. ΕΧργεββ ἃ βυσοδβϑϑίοη οὗ δοίξν: 65 ς ἴμ6 νῦ. 

αἱ ἴδε Ὀερίηηϊηρ οὗ 86 βεοοηά [ἴπ6 οὗἩ ἴμ6 ἀϊδεϊοῖι πιρϑι, οὗ 
οουγβα, δ6 5ἰτηρῖίγ ρϑγα]]εὶ ἰπ βδεηβε ἴο δῃὰ δχργεββ ἴ86 βϑπιδ 

δοϊνὙ 85 ἴπ6 Βγβὲ νῦ. ; δυῖ 1 {815 ψογο 80, Π)2Π, }6 οἱοςσῖν 

οδεογυσαῖ “2, σπουϊὰ 6 ἃ ποτὰ ργοῦδοίθ ραγα]εῖ δὴ [9,5 ἴο 

πτ, ἀδ φάτο ἐξ, ἰη κ. Ἐογ γεοομμέ, σχῤῖΊογα, 566 ΡὮὨΪ]. ἢ. 

28. ὕρ ἴο ἐπἷ5 ροΐηξ ἔβα ο. [858 ἰηβίϑίοά ψἱβουξ δὴν αυδῖϊ- 
δοβιίοη ἰπαξ τυϊβάοπι 15 ἔπ δχοϊιβῖνα ροββοϑϑίοη οἵ ἀοά, δ85 Ὡο 

Ρΐαδος οὐ εαγίῃ, δπὰ 58 ποῖ ἱπιραγίεα ἴο πιϑβῃ (οἴ. 115 ϑορβδι). 

[ὴ τπϊς, ἱξ ἀἰθεγβ ἐγ κἰρῚγ ἔγοπι Ργυ. 8, ψβεγο ἴδ γεδὶ πἰβάοαι 

ταὶ νὰ5 ροββοϑβοά δηά υβοὰ Όγ ἀοά ἴἰη ἴδε ογεδίίοῃ οὗ ἴδε 
ψοσ]ά ργαβϑηΐβ ἰἴβοϊξ 5 ἀϊἰβοονογδῦϊθ 8150 ὈὉῪ πιδῆ. Α8 δρδίηβὶ 
ἴα ργανίοιιβ ραγί οὗ ἐμ 15 ο., 33. ἀρτϑθβ ψἱτ Ργ. 8 [μαι νυϊβάοπι 
ΤΆΔΥ 6 ἔουπά ὈΥ͂ πιεῃ, Αἰπουρ ἰδ ἀἰβοιβ ἰπ ἀδβηΐηρ πα 
τὐϊδάοαι ἰδὲ πιδὺ ὈδοοπΘ πιδη᾽5 ἰῃ ἴεγπιβ ἱποοηπίβίδηϊ τ]Σ 
ἰϊ5 Ὀεΐπρ α'8ο ἃ ροββεββϑίοη οὗ αοάς; ν͵βάοπι, ἰβΒ πεγα ἰδημβοά 

στ ἴῃς ἔδαγ οὗ ἴα [ογὰ δηά δ δνοϊάδποε οὗ ον]. ὙὉδογε 
5 ἔδυ, δὲ ἰοαϑδὶ βυρογβοίαῖν, ἃ συ Ῥεϊννεθο ἴπ6 τπουρδὶ οὗ 

ἘΥ͂ Δηὰ οὗ 3, ἀηά (6 ΟὨΪΥ ΨΑΥ ἴο Ὀγάρα ἰξ ἰβ ἴο 88 παῖ ἴδε 
δυΐῆπον οοηϊεπηρίαίε5 ἴνοὸ ἀἰδεγεηῖϊ τυ ϊβάοπβ: τυ ϊβάοπι ἰῃ αοά 

δαγα οοποεῖνεα ἰηιο!!]θοϊυ δ! 85 ἱποϊυάϊηρ [6 υπάἀεγβίδηδίηρ οὗ 

186 ἴατννβ οὗἩ ἔπε υηΐνεγβθ, υπδιίδί θα ΌΥ πδη, νὯο πιυβὲ οοη- 

ΒΘαυ δ ΠΕ τοπιαίη νἱουΐϊ υπάογβίδησίϊηρ οὗ ἴπ6 υπΐνογβε, δηά 
τὐἰβάοτι ἴῃ δ, δὴ εἰἴδίοδϊὶ αὐ] γ. Οσοά ἰ5 δ τερτγαβεηϊοὰ 

δοῖα δ8 ϑαγίηρ ἴο πιδῆ: ΜῸΥ νυν ϊβάοῃι οδαπηοὶ 6 γουζγβ, Ῥυΐ 
γους τυΐβάοπι ν1}} θῈ ἴο ἔδβασ Μὲ: γοὺ σδπηοῖ υπάεγβίδηά ἴδε 
αηΐνοῖβα ψῃϊοῖ 1 μάνα πιδάβ, Ὀὰϊ γοὰ οδη ἔεασ Με ἵἴκε 1οὉ 

(11), ἀπά ἀνοϊά ενἱ], δηά ἱμογθῦγ πὰ μαρρίπαβϑβ πὰ ρεοβρεγίγ. 
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Βαυϊ ἰ5 [8 ᾿πουρπὶ πδίυγα!γ ἐχργαββαά, δηά 15 ἐῃ6 σοπιρϑι 1 Ὑ 

οὔ ἴδε ἔννο γαάιοδ!γ ἀϊβεγεηϊ οοποερίίοηβ ὈοΪῃ Ἔχργεββεά ὃν {π6 

ἀπαυδιβοά ἴδε “' νυ ]βάοπι᾽" τϑϑ!γ ἱπαϊοαίεά ἢ ΟΥὐ αν ννὰ 

ποῖ ταῖμογ ἰῆς ἔπη απιοηῖδ! αἰ εγεης ἐπουρδξ οὗ ἃ αἰ βδγοης 

τγίϊες βἰ πρίν [δ] Δ δἱοηρβίἀθβ ἴῃς ῥγεοδάϊηρ ροϑῦι Αραίη, ᾽5 
ἃ ντῖϊεν τὸ τυΐϊδμαβ ἴο ἜἼχργαββ ἴΠ6 βυρροξβεά [ἴηε οὗ ἰδουρδὶ 

1 κοῖγ ἴο αν μαπαάϊεά οης ραγί οὗ 8 βυδ]οοΐϊ, [6 υαπαδιίδίπαῦϊα 

τυϊβάοπι οὗ αοά, 50 οαδοτγαίεϊυ δπὰ δε οἵπογ ραγί 50 Ὁτιὴ ἢ 

ὙΠ ργοβαῖς ορεηΐηρ᾽ 335. δηὰ {πὸ ἰδοῖς οὔ Ὀαίαπος ἴῃ 330. αἴ5ο 
βυρρεϑβί παῖ 38. '5. ἠοῖ ἔγοτχ [86 βδπθ δαηά 85 ἴδε γεβϑὲ οὗ {86 

οδαρῖεσ. 

ΧΧΙΣΧ.- ΧΧΧΙ. 1οῦ᾽5 εἰοδίπρ πιοποίοσο. --- Τμεβα σα. 
ψεῦα ποῖ ΟΥΡΊΠΔΙγ, ἃ5 ἴῃ [ΠπΠ6 ργεβοηΐῖ ἰοχὶ ΠΟῪ ἀρρϑδαῦ ἴο 6 

(566 Ιηἰγοδυσείοη δηά [ηἰτοάυοίοτγ Νοῖςβ ἴο 26, 28), πιογεῖν [6 
ἢηδὶ βεοϊίοη οὗ ]οδ᾽ 5 [588 βρεεοῖ ἴῃ ἴπ6 ἀδραΐθ; Ὀυϊ {86 τνδοΐς οὗ 

δαὶ 6 5805 δέϊογ {86 ἔγίθη ἀΞ᾽ οοηϊΓυςοη ἴο {πὸ τπἰτὰ τουηά 

οἴ Βρθθοῇα8 15 οοπιρίεῖθ. Ἧς πονν ἰδἴκεβ πὸ ἔισῖμοῦ δοοουηΐῖ οὔθ. 

τλεηάς; ἴῃ 5 1.588, ἃ5 ἰη 8ῖ5 ορδηΐηρ' βρθϑοῦ (ο. 3), ἢ6 5 οοποογηθά 

δίοηα ὐ ἢ ΠἰπΊ561 ἀπά αοά (1. ψ ποσὶ, μονανεγ, πα ἀϊγεοῖ! Υ 

δά άγεββαβϑ δἰ πεῖ οηΐγ ἰῃ 4039. 3). Τα βρϑεοῦ [4115 ἰηἴο ἴπτεα 
Ρααβ: (1) ἃ ραϊμειίο ϑυγνου οὗ 88 116 θεΐογα οδ᾽ δι ν Ὀ6ξ61} 
δἷπι, νεη αοά συδγάσά δἷπι, πιθὴ ποπουγεά Εἷπι, αηὰ ἃς Βεῖρεά 

τήθῇ (ο. 29); (2) ἴ86 ἱγαρίο οοπίγαβὶ οὗ (Π6 ργεβεηϊ--- οὐ 45581]- 
ἵῃρ, πιδη γεν] ηρ Πἷπι, ἴθ Πῖ9 Βυπι]αιίοη (ο. 30); δηὰά (3) ἃ 
80] 6Π|ὴ τοδϑϑογίίοη {παὶ ποῖ ἴῃ ίπι οἵ ῃἰ8 σοηδυσὶ τνᾶ8 ΔηΥ͂ 
υβεδοδίίοη ἔογ ἴδε σμδηρα, ἰεϑάϊπρ' ἃρ ἴο 5. πη] δϑβεγίίοη οἵὗἵἁ 
[15 τοδαϊηβϑβ ἴἰο πιοοὶ αἀοά; {π|83 ψουϊά ἀρρεᾶγ ἴο βανε Ὀδϑῃ 

ΟΠ] ονγοά ἱπιπιοάϊαιεῖν, ἴῃ ἴΠ 6 οτίρίηδὶ ρόθηι, ὉῪ Ὑδῆνν 5 γερὶν 
(ο. 48 6.}; Ῥαξ δἱ ργεβεηΐ τδ6 βρεεοῆ(εβ) οἵ ΕἸ (οο. 323-27) 
ἰπίεγνεπθ ὙὍδυβ ἴδε εἤεοίϊ οὗ ]οδ᾽ 5 1α5ὲ βρεθοῦ 885 Ὀδεὴ ἀου δῖ 

ΒΡΟΙ : ὈΥ ἴδ6 ἀϊδοοαϊίοη ογ ἱπιεγροϊδιίοη οὗ τνυδδὶ ον ἴπ- 
τιράϊαϊεῖΥ ργεοθάεβ ἴἴ, δηὰ Ὁγ ἴπὸ ἱπιεγροίδϊίοη οὗ ψϑδξ ον 
ἔο!]ονν8 ἴτ. 

ΧΧΙΧΣ. Ορεπίηρ ν ἰῇ ἃ νυ ϊβῃ (5) ἐμαὶ Βα πιΐρῃι θὲ δραίῃη 5 
ἴῃ 15 δῦ θοῦ γϑαγβ, [οὉ ἀερίοϊβ 815 Βαρρίπθββ ἴπθη, βπάϊηρ, 85 

πα αἰδοῖ ἴοπα οὗὨ [85 ραζγί οὗ ἰξε βρβεοῖ, δπά ἴπ6 ἀδῖδὶ! συ τἢ 

τῇ οἢ Βα 8115 ἴῃ τς ρἱοΐαγα (οἴ. α. 3)» δυρ,ρεβῖ, ἃ πιοπιεηΐαιν 

γαϊοῖ ἔγοαι 86 ργεβθηὶ ἰπ [Π15 πιυπίηρ οὐ [88 ρᾶϑῖ. 
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ΧΧΙΧ. 1 Απά ]οῦ δραΐη ἰοοῖς ὑρ δι'5 ἀΐβοοιγβε, δηὰ βαἱά : 
80 ἐδὲ1 πεῖ 85 ἴῃ ἴδε που! οὗ οἱά, 

ΑΒ5 ἴῃ [8 ἄδγβ ψἤεη αοὐ συατάδά πιὸ; 
8 ὙΠ οη Πὸ οευϑεά Ηἰ5 ἰαπηρ ἴο βιΐπα αῦονα τὴν πεδά, 

(νη) ΌῪ 8ιῖ5 ΠρΡΒΕ1 πναϊκεά ἐδγουρἢ ἀδγκηεββ ; 
4Α5]Ι τυδβ ἴῃ (ἢς ἀδγβ οὗ ΠΙΥ γίροηθβϑϑ, 

νου ἀοά Γδβοσζεοηθαάϊ πγ ἰοηξ; 

Σ. Α5 273 (η.). 
26. 1005 τεπιϊηϊβοθηοαβ ορε ψἱτἢ δὲ τγὰβ ἔμ ρτουηάᾶ οὗ 

411 8. αρρίὶπ658---Οοὐ᾽5 συδγαϊδηβηὶρ οὗ πίπι, αοα 5 ἔγίςπα!ν 

Ργδβεῦσος τὐτα Ηἰπὶ (10 δ); 6 Τπδη ΨΟΙῪ ᾿τίεδγ τοῖοσα ἰο ἔνο 
ἱπιηχοάϊαίε ἰοκεη5 οὗ αοὐ δ ἔδνουτ---ἷ5 οἰ] ἄγοι σαϊδογεά δρουξ 
δίηι (65), ἀπά {π6 Δβήυθηος οὗὨ Ηιἷ8 116 (6); Πα ποχὲ ἅτε Ἰοηρεν 
οὐ ἴδε ουΐοοπιο οὗ δἰ αϑυεηος δηὰ οὗἉ ἴδ πιδῆποσ ἱπ ποῦ Πα 
διά υϑεά ἰἴ---ἰ(ῃς οβίδεηι ἴῃ νβίοἢ Β6 ννὰ8 μεϊά Ὦγ δ]], ἱποϊυάίηρ᾽ 
ἴδε ἀροά δηά ἔδε ποῦ]68 ({[- 11), δηά 8 ργδοϊίοβ οὗ μοῖρίηρ ἐδ 
τνοαῖς δηά ἀείεποεῖα58, τα κίηρ εἰσ ιεουβηθ85 (πΠ6 γρ δηά 

σοοῦ οὗὨ δἷβ ον 116, δηά [οἰ] ρ΄ νἱοΐδηος δηα υηγὶ ρ Βίδουβηθβθ 

ἴῃ οἴβεῖβ (15:17); δὲ (μ6η ([5. 3) τοδὶ β ον ἴῃ ἔποβο ἄδυβ ἢ 
Ἰοοϊκοά ἔοττναγά ἴο δὴ δηὰ 80 ἀϊδβεγεηῖ ἔγοπι ἴπ6 ργδβεηξ ογιαΐ 

τ δ Στν --- Ῥγοβροσ υΥ οοπεπυϊηρ τἰρῆϊ ὑρ ἴο ἃ ρεϑοδίαῃὶ! ἀδαίῃ; 

ἀπὰ δα οἴοβεβ (231-36) τ ἃ γεΐϊυγη ἴοὸ {86 τορίο οὗἉ 119, νἱΖ, ἴδ 
ΤΊΘΠΊΟΣΥ οὗ (π6 εβίεθαι πνρϊοῦ πὰ Παά δηϊογεά, ἔδυ5 πγαϊκίηρ' ἃ 
ἐγαπβί ἴοη ἴο υδδὶ (3055) Βα ἔδεϊ5 80 Καϑηΐν πον---ἰε οοηΐοιρὲ 
τὲ π45 ἔδ]|6 ἢ ὑροῦ πίαι. [ΙΕ 8858 Ὀδδη υδϑιοηοά τψπεῖδον 1. 5 

ννᾶ5 Οὔ ρίηδ!Πν βεραγαῖεά ἔγοηι 1-10; 1 ποῖ, ἀπά {86 ομαρίεγ ὃ6 
τοδιγδηροά ἴῃ (πὰ ογάδν 1.10 231-26 11-.30. (ἢς γϑηβι θη ἴο ο. 30 ἰ5 
5111 σοοά, νἱΖ. ἔγτοπι 10 Ὁ᾽5 δχρεοϊδαίίοῃ οὗ ργοβρεῦ οοπεηυδά 
υΡ ἴο ἃ ἰοηρ-ἀεἴετγεά ἀεδαιῃ ἴο ἴ86 ργεβθηξ Ὀϊ[6γ σοπέγαϑβῖ. 

2. Ομαγἀδα τ:6] ορ. Ναι. 63:, ῬΕ. 16} οΥ᾽} τλιῖρ; οἵ, ο. 137--- 
πῃ 411 [π686 ρᾳ558 0:65 [Π6 βδπια νῦ. ἼΟῦ. 

4. Ορ. Ρ5. 1839 69); (οά Ιρῃιεά ἃ Ἰαπὶρ αδονε [οδ᾽ 5 μεδά ἴο 
Βδοά [15 ᾿ἰρῃξ ὑρο δ΄5 ραῖῃ, 8ο ἰμδὲ ἰῃ ἴπ6 ἀδγίκηθββ μα βῃουϊά 

ποῖ βἰυπιθ!6 ονοῦ οὈβίδοϊεβ. 
4. ]οδ᾽ 5 πΠιοπΊογΥ 18 ποῖ οὗ 8 ““βργίῃρ'᾿" οἵ γουζῃ, Ὀυϊ οὗ Ηΐ8 

πιαϊυγίεγ, οὗ ἴπ6 τἱοἢ ἰπογθαβα οἵ 815 {{{π᾿8 ““ δαΐϊυπηη," τ ῃδη [Π6 
ἔγαϊϊ5 οὗ οὐ 8 ἕανους δὰ 85. ρίθυ ψογο Ὀαείηρ ρψαϊπογεά δηά 
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δ ΜΠΠΕ γεῖ [πὸ ΑἸα ΒΕ τὰ 5 τ ἢ ππθ, 
(Δπ) τουπά δδουξ πι6 τόγὸ πῦν οπ]! ἄγεη ; 

4 Ώδη ΠΥ ϑἴθρϑ ψατα τνδϑῃεα Ὁ συγάϑ, 
Δπηά {πὲ τοοῖς ρουγοά πιὸ ουἱἂ τἴνογβ οἵ οἱΐ. 

ΤΎΝΒεΩ 1 πεηΐ ουξ οὗ (ΠΥ) ραΐδ ὕρ ἴο δε οἰΐν, 

(Απά) ἱπ ἴδε Ὀτοδά ρἷδοα ργεραγδά ζῇν βεβδῖ, 

8 Τῆς γουηρ᾽ πιδῃ 880" π16, δπὰ δά ἐπεπΊβεῖναϑ, 

Απά [86 ἀρεὰ τοβο ὕρ (απ) 5Ξίοοά ; 

δηϊογοά ὃν δίπι; δῖ5 ομ!Πἄγθη τεσ δρουΐ δἷπὶ (60), θαΐ, 845 {86 
Ῥτγοίοσυε 5ῆοννϑ, στονω ὑρ; δπά ἴδε ροϑίτίοῃ οἵ δυϊμογιν δηά 

τεβρϑοῖ δπιοηρ' δίβ πείρβθουζβ, οἱ ννβἰοῃ Βα οἰ ον ἀνε 115, Ε5 
ἴῃ ψ6}} τ ἘΠ6 γοδγβ οὗ τἶρε πιδηδβοοά ; ἰῃ οογίδίη οοηηεοϊΐζοηβ 
1Π6 βϑάβϑοῃ οὗ δυξζυπιη οὐ γίρεῃβϑβ πιδὺ αἰβαρτεοδῦϊυ βυρραϑῖ 

υυϊηΐογ δηά ἀδδίῃ, Ὀυϊ ἰξ 15 ρατὲ οὗ 1οδ᾽ 5 πιδπιοσυ (παῖ πῃ ρα οὗ 

ἘΠ6 ΠΊΔΩΥ γοαῖβ δἰγεδαν ᾿γίηρ Ὀεδὶπα πἰπὶ μα Ἰοοϊκεά ἔογιναγά ἴο 
᾿πηυπηογαῦϊα γϑαγβ γαῖ ἴοὸ οοπιο (6). [1 ἐπογοῖοσγο 5θθῖ5 ἀπηδοαβ- 
ΘΆΤΥ ἴο δπιοηά ΑΥΥΑΥ ἴΠ6 ἰσγπὶ τίρεηθββ (966 ἢ]. η.).--- θη 

Οοΐ «ογεθη 64 50 (τ; ορ. 110: ἘΞ} τολόη ἐλε )γίσπολέῤ (ορ. ῬΒ. 251}, 
Ῥε. 353: 866 ΡΗΠ. ἢ. οὔ. 158) 977 Οσαῖ (γοτ641) ῥον : 566 ΡὮ]]. ἢ. 

58. Νοιπίπρ' πιατγεά [005 νεϊξαγο (6), ποῦ δβαά δ δὴν εν] 
ἴσγῃ οὗὨ ἐογίυαπο ἴο ἔβας (18. 3), βοὴ Οοά νγὰ8 511} τοίζὰ (ςρ. 
Ῥβ. 23 465 οἴο.) μἷπι, ργοϊθοϊηρ πἴπι δπά ἔδπάϊηρ᾽ οΝ᾽ ον}, δηὰ 
ποῖ γεῖ, ἃ5. πον (303), ἑυγηοά ἰηΐο ᾿ἴ8 ογιιοἱ ορροπεηίῖ.---Ὦ. Ορ. 
τ. Ολίϊάγοη (ὈΣ 2) 88 119 (γουρ' πιθη), δηά 2 5. 1859 οὗ 
αν ἀ᾽ 5 σα βοὴ ΑὈΞδ]οπι. 

6. 1οδ᾽5 Ιαηὰ ἤοννεά τἱῈΒ τὰκ (ορ. δηά οἱ. 2017) ἀπά οἱ!--- 
ἔρυτεβ οὗ δὶ5 ᾿νεϑ ἢ.----Ομγες] σρ. 20} η.---7λε γοολ)] Ῥροβϑβίυ 
οογγαρῖ; ᾿ξ ποί, οἰἴδοῦ: ἴΠ6 τοοϊκίοϑι ρογίΐοῃβ οἵ [οὐ 5 1δη, νυνί οἢ 

ταῖρῆς παίυγα! γ παν Ὀδεη αὐ Ὀάῖτγοη, οὐ ἴῃε τοοΐῖζυ 501] ἴῃ 

ψὨΙοἢ [86 οἷἶνα ἤοιυτ5ῃ68, αηὰ ἴπ6 τοοῖς ἴῃ τυδίοι 6 οἱ τα 5565 

ψεγα οὐ ουΐ. 

7. 7οὉ᾽5 ρτεδὶ Ἵϑέδίο (ο. 1) 80 πϑᾶγ ἃ ἴαγρο (ορ. 8.19) ἕονη ; 
δηά ἴῃ (15 ἰατβ8δ οοπη πη! Βα τνὰ8 ποῖά ἴῃ {πΠ6 Πρ αϑὶ δϑίθοπι, 
δηὰ ἴῃ [5 δθαίγβ. δηά ἴω 115 ρυδ]ο δϑβεηὉ 1165, μα], δοοοτγάϊηρ' 

ἴο πα ουβίοπι ἴῃ Οτθηξαῖ οἰτ65, ἴῃ 86 Ὀτοδά ρίδοἬς (ΕΖγ. τοῦ, 

Νεῖ. 81) οὐ βᾳυιαγα υἱτμίη ἐδ οἱἔγ, Βα ἴοοϊ ἃ ργοπιίπεηϊ ραγί. 
8. νΒβδη οὗ τεδομϑά {86 δϑβϑι]Ὺ [86 γουηρ δ ργαβαπὶ 
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9 ΤΏε ρτγίηοαϑ γείγαϊποά ἔγοηι βρδθοῖ, 
Δηά ἰα!ὰ {πεῖς Βαηά οὐ {ποῖ που ; 

10 ΤΏ νοΐοϑ οὗ 86 ποῦ65 ννδ8 [ἀπηδ, 

Απά {ποὶς ἰοηρυς οἷεανοά ἴο {86 τοοῦ οὗ ἐμεῖς πιουῖα. 
11 ον ψβδη ἴΠ6 δἂγ εαγά, ἰΐ οδ]]δὰ πα ΠαΡΡΥ;. 

Απὰ νδδη ἴα εγα 8ανν, 1 αἰϊεβϑίθα πιὸ; 

νἱμπάγονν ἱπίο ἴΠ6 Ὀδοϊςρτουηά, ἀπά ἐνεὴ ἰδ δροά, το δδά 

ΡΓανίουβῖν αγενθα δηά δαὶ ἄονω, τοβα δηὰ γοπιαίποά ςἰδηάϊηρ 

{11 7οὉ μαά ἰδίκδη μἷβ βεαῖ. 
9, 1Ο. Απά πιδη ἰπ πὸ δίρμεβι ροβίτίοη Καρὶ βί]δηος ἴῃ ογάοσγ, 

85 Ἶ ΘΧργοβϑὶν βίδίεβ, 1 31:-.35 ογί ρίαν [Ὁ] οννεά 19, ἴο βεαγ τ βδῖ 
700 νουϊά δαἀνίβε; ἰπ {πἰ8 οδβα 119 ἀδϑοσῖρες [00 ̓5 δηΐσγμησε, 

31-35 ἢ}5 βροδοῦ δηά 115 οἤεοϊ : Βυ.; Ὀαΐ 566 Ὀεΐονν. 
10. Φιρι) ἘΠ) εττοπεουϑὶν (ςρ.8) λέ ἐλορεεοῖνος : 866 ΡὮΠ]. ἡ. 
αἰ Ε΄. Ὑμεβε νϑῦβεβ οοηΐϊδίη δυγίμον νἱνίά ρἱοΐαγεβ οὐ 70 ̓  5 

Ραϑβῖ; ἴδεν δἷ5ϑο δϑϑὶρῃ ἴπ6 γεδβοη ἔογ 1ο0δ᾽5 ροϑιτίοῃ οὗ εἽϑίδεπι 

δηὰ δυϊδμογίεν ([-0 Ὁ ἢ Σι- 36); δας ἔΠεγα 18 βοπια Π{π|6 πποογιδϊπῖν 
ἃ5 ἴο ἴπ6 Ἔχδοῖ οοηπεοίίοη : οὗ [15 δπά οὗ τα. ργοροββά ἔγδῃβ- 

᾿ ροϑβίἰοῃ οὔ 31-35. Ὁγ, τγοῖθ: “Κγν.8.19 ἀοβοῦῖρα [π6 τεβρεοῖ βῃονῃ 
ἴο 7οὉ ἰπ ἴΠ6 Δ55ε Ὁ] οὗ ἰ5 ἡδέϊνε ρἷδοε ; δηά ἴπῸ βαπιδ βουρδὲ 

5 οἰεαγῖν τεϑυπιοά ἰη "δ; δηά Βυ. Βε. Ὠυ. 5ι. ο. ψου]ά 
ἴγδβροβε 31:36 (ρ ἔο ον 19: 108 ἀγϑᾶπὶ οὗ ἃ ΔΡΡΥ οἷά δρὲ 

(15:3) νου]ά ἔπη ὃς ἐογοί Ὁ ἕο] οννεά δὲ οποα ὉΥ {πε ἀδϑογίρεοη 
οὗἔἩ 186 Ὀἰξίες γεϑ]ν ἴῃ 401}. Οπη πε οἔδμογ μαηά, ἱξ πιῖρμβε θ6 
δύρυεα [πὲ ἴῃς φγυωραῖ οὗ ἴπ6 τεβρεοὶ ψβΐομ 1οῦ δηογεά (118:) 
πρὶ 6 πιοπίἰοπεά ἱπιπιοάϊαιεϊν δον ἴξ τνὰβ ἄγϑι τείεγγεά ἴο 
(610. Τὸ ρτουπά οὗ πὶβ τεβρεοὶ (11) 5. ἤοΐ πιογεῖν (Βα.) ἴῃς 
ῬΓΟΒΡΟΥΙΎ πῃ οἢ Βα δηὐογεά, Ὀκὲ [πῃ Ῥγοβρεγίυ, οοπιδίπεά τι τἢ 
τἱρηϊεουδηεβ8, βίο μα υϑοά τἰρμΕγ, ἴο βυσοους 86 Βοῖρ] 655 

δηά {86 πεεάν (1518): [πογὸ 158 ἴδ πο οοοδβίοη ψϑἱτ Βα. ἴο 
τεραγὰ νν.151δ 495 ἃ ρἷοςβ, βϑυρρεβίβαά ΌῪ ἃ ἔαϊβε ἰηϊεγργεϊδεοηῃ 

ΟΥὮὨἨ “1 αἰεβίεα τη (27 }Π}), 85 ἱπουρἢ (5 πιεδηΐῖ νἱΐηεββ ἴο 
8ιῖ8 τἱρῃεουβηθ85 γαῖμεγ πη ἴο ἢἰ5 ργοβρεγί(υ; ἰξ ννὰβ ποῖ δὲ8 
Ῥιοβρεγυ, 85 βυοῖ, Ὀυϊ ᾽α5ὲ ἔπ Ὀεηεἤσεηϊ υ56 οὗ Π5 ργοβρογ 
ταὶ μαϊηοά μίπι ἢ18 γαβρεοῖ." 

ΙΙ. Αἐοοίθη 16] ἐ.6. Ὅοτα τϊῖηα88 ἴο ΠῚ γε : ορ. [86 
Ρδια εϊ. 
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ΒΈΟΓΙ ἀεϊνεγεά [Π6 ροοῦ ψνῆο οτἱεά (ἔοσ Βεῖρ), 
Απά {π6 ογρῆδη δηά δίπι ἰπδὲ πδά πο μοῖρες. 

15 ΤΉ ὈΙοβϑίηρ οὗ ππιὶ (Παὶ τνᾶϑ γεδαυ ἴο ρεγίβϑῃ οᾶπὶθ ὕὩροῦ π|6, 
Απά!] οδυκεὰ (δε νίάον᾽ 5 πεαγί ἰοὸ γίηρ' οαΐ ͵ογ. 

Ἱ4Ὶ οἱοίμεά πιγϑοῖ ἢ τρ δουβηθβϑ, δπά ἰὲ οἱἰοίπεά ᾿ἴ5εἴ ἢ 

τη6; 
ΜῪΥ 7υβεῖοε ννὰβ 88 ἃ τοῦς δηά ἃ ἰυγῦδη. 

16 Ἐγαβ νψ»88 1 ἴο ἴδε ὈΪΠηά, 
Αμά ἔδεϊξ ἴο ἴδ ἰάπι6 ννδβ 1. 

16 Α ἐβδίπενγ ψᾶ8 1 το ἔπε ροοσγ, 
Απά ἴδε οαυ5ε οὗ πἰπιὶ ψ Ποῖ 1 ἵκπανν ποῖ 1 ̓ ηνεβεραϊεά, 

ὩΑΠΑ 1 ὕτγοῖςζε ἴῃς ρτεαΐ ἰδεῖ οὗ {πε υητρίεου, 

Απὰ ἔτγοπι ἢΐ5 τεϑῖἢ πιδάς πὶ ἄγορ πε ῥσδυ. 
18 ΤΠδη 1 5αϊά : “41 5841] ἀἷδ τὴ τὴν ποϑι( 15), 

Απά πιᾶῖτα ΠΥ ἄδΥ5 85 τῆΔηΥ 85 ἴῃς (ρταΐηβ οἵ) βαπά; 

Σ2. 80, ἢ ΞΡ νεγῦδὶ νατίδιϊοηβ δηά ἴῃ {π6 2γά ρϑῖβ., 
Ῥ5. γ212, [πη 15.16.17 τῆς 116 αἀἴγοοὶ 15 ρίνϑη ἴἰο ἐπε οἤαγρεβ οὗ 
ΕἸΊΡΒΑΖ, 2259. 

13. Ηὐηπ. .. νεσάν ἰο ῥογέφλ] ΣΝ, 85 3119, Ῥυ. 415. 
Σ4. Πὶ οἱοίλοαῖ ἐέτοῖ ἐπε ριϑ] ἴξ ΠΠΠ1εἋ οὐ ροββεββεά πὶ: ορ. 

]ε. 654: “τῆς 5ρίτιε οὗ Ὑδηννεἢ οἷοι μεα 1561 ἴῃ αἰάδοη ἢ: 1 
νογα τἱρῃίεουδβηθβ8 δηδ τἰρῃίθουβπεδβ ΨΌΓΕ τΠ6: 566 ΡἢΪ. ἡ. 

Εογ ἴδε ἤριτιτα οὗ οἱοι πη, ορ. 15. 11, ΛΒ. 1329, οἵ σοά, [5. 59:7. 
Κοῦδό (τ π.) ἀηά Ζωγδαπ (ορ. Ζεο. 36) τεαργεβδεηΐ σοπιρίεϊε ἀγεββ. 

15. Ἰοῦ Ιεἀ (ορ. Νιυι. τοἶ!) [π6 ὈΠ|πά, δηὰ πεϊρεὰ (ἢ Ιᾶπιὲ ἴο 
ψΑῖκ. 

Ι6Ό. Α οδϑε δἱ ἴανν 1οῦ τὴ αἴνναυβ γεϑδάυ ἴο ἰοοῖς ἰηΐο, 
νοεῖ οῦ Βα δα ργανίουβ κηονίεάρε οὗ πα ρεγβοη οἱαἰπιίηρ ἴο 6 

ντοηχεά οἵ ποῖ, δηά, {{ τῆς οα56 ννογα ροοά, ἴο σᾶτγυ 1 [του ρἢ. 

17. Τῇ ντοηρ-ἄοοῦ ἰοῦ τοηάἀδγοὰ μαγηλ}655 δηὰ ἀδρτγίνεά οὗ 

8ιὶ8 5ροὶβ: ἔογ ἴδια (ἱπιρ]1ο]Ὁ) ἄρυγο, ορ. Ρ8. 48 581 6, σγυαέ 
ἐφείλ . . . ἐθεέλ] }1. 15, Ῥτ. 3ο14, 

18. ΤΡΩλ νῖν ποεῖ πεϑὶ δ5 ἴῃ Ὀϊ. 421, 15. 163, οὗ {86 
οοσυρδηίβ οὗ (6 πεβῖ; 85 Ὡς δά ᾿ἰνεά (65), 5ο [οὉ Βορεά δἰἴίοσγ 
ἱπηυμηογαῦία (ορ. Ηδῦ. 19, Ρ5. 139᾽8: αἷβο Οη. 135) ἄδυβ ἴο 

ἀϊα, ποῖ πιογοῖν ἐπε 5 ἤεϑὲ (ΕΝ.), ἐδ. ἴῃ δὶβ οιιδς, Ὀυϊ «οὐζὰ 

85 παι]! Ρ5, ἐ.6. ϑυττουπάεά Ὁγ ἢὶ5 οἰ] ἄγεθ. Οἰπογβ γεηάσσ: 
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19 Μγ τοοῖ ορεη ἴο {Π6 τνδΐεγϑβ, 

Απά {Π6 πἰρδί-πιῖσῖ Ἰοάρίηρ' ἱπ ΠΥ Ὀγδποῖ 65 ; 
39 Μὺ ρογυ ἔγαβϑῃ τ πλ6, 

Απά πιγ Ὀονν Ρ]140]16 ἰῃ πὶν Παηά."» 
31 (ὐηῖο πιῈ πιδῃ ζανθ δϑζ, δηά νναϊϊεά, 

Αηά [κερί 5:16πος ἔογ τὴν οουῃ56]; 
5 Αξἴεγ 1 μιδά βροίκϑῃ, ἔβενῪ βροΐκα ποῖ αραΐη, 

Απά τὴν βρεεοῖ ἀγορροά ὑροη ἔπαπι; 

35 Αηά {ΠῈγ νναϊτοά ἔοσ πιὲ 858 ἔογ ἴδε γαίῃ, 
Απά {πεῖν πιουῖῃ {πεν οροπεά ψἱάς ἔογ {π6 ἰδξίεγ γαΐη. 

Ψ 1Ἰδυρῃεά αἱ ἐβθπὶ ἤδη πον Ῥεϊϊενεά ποΐῖ, 
Απά {Π6 Ἰρῆς οὗ πὶ σουηΐδηδηοσε ἴδον οδϑὶ ποῖ ἄοννῃ. 

7 «λαἱὶ ἐδ ἐπὶ νη.» πδεί, πῶ (ἐλέη) ἐέζο ἐλα ῥλαν»α νιαζδ τὴν ὅα»5 
ΩΡ»; ΟΥ̓́, 7 «λαΐὶ ἐδ ἐπε τῖν πδοί, πῶ (ἐλ 65) {ξε ἐλό ῥα», εἴς. ; 

οὐ δπιεηάϊηρ, 7 σλαΐὶ ργοιο οἷά ἐμ τὲ» ποεί, 4 πη νεμδζεῤἧν πὶν (4).3 

ὥς ἐλε ταμά: ἴον ἃ ἀἰϊδουβδίοη οὗ ἴμ656 δηά οἵμοῦ βυρρεβίίοηβ, 
566 ΡὮΪ]. π. . 

19. Οἱ. 186 (Β:1444, οἵ [88 υητίρ Βίθουβ) : ἢ 5 ορ. 5. τὃ: 

οἱ {86 τενϊνίηρ πζσλέορεῖεί (3833), 566 15. 18 η. 
20. Οοηδοίοι5 οὗ δ᾽5 τεοϊυάα δηά ἰκἰηη655, δηά πιά δι οὗ 

τπ6 πιαχίπι (Ργυ. 213) {δὶ ἴποβα σγνῆο πιᾶῖκε τ ρῃξεουβηθββ ἀπὰ 
Κιπάπεβϑβ ἐμεὶγ δἷπὶ βηά 11 ἀπὰ ““ βΊογυ,᾽" ἐ.6. τορυϊδοη δπποηρ 
πιδῃ, ]οὉ Βαά ἰγυδιεά {παὶ 8ῖ8 τορυϊδίίοη δηά {π6 ροϑβιτίοη [ἢ 
βᾶνε Πἷπι ψου]ά πενογ στοῦν [655, ἃπὰ {παἴ 5 ροννεῦ, βυπθο Ζεοά 

ὃγ ἴπε Ῥονν, ψουἹά τεπιδίῃ {πε βδπια (ορ. ση. 403).--- Ιίαδίε] 80 
Ὁτ. (566 ρῇῃϊ]. π.): Βυ. φργυεξέηρ, ἴῃς οἷά, ἄγγ Ὅονν ρυζείηρ᾽ 

ἐοστ γε βῃοοῖβ {πκὸ Αδγοπ᾿β τοά (Να. 1733. θ), πίοι μα τη ϊη 5 
ἃ Ῥοβϑίῦ]ε Ὠγρεγδοῖς ἴῃ ροείγυ. 

21-25. ΤΙ νν. βῃουϊά ρεγῆδρβ ἴο]ονν 19: 566 δῦονβ. 
21-23. Μεη ναϊϊεὰ 5:16 ΠΕ]γ ἔογ, δηά 5 1Ἐ ΠΕ] δοοσερίεά, 1008 

δάνίοα, πανίηρ' 0 αἰϊζογαϊΐοη οὔ ἱπιργονεπιθηΐ ἴο βιιρρεϑίῖ, Ὡ0 

ἀεϑῖγα ἴο πεαῦ ΔΩΥ Οὔ εἶβα ; ἴογ μἷ5β 'νογβ δηά δάνϊος ἔε]} προη 

τλθη {πὸ ἐδγι ΠἸΖίηρ ταῖη (ΟΡ. Ὀΐ. 325), δπὰ τνεῖε 85 ΘΑΡΈΓΙΥ 
ἐχρεοϊβά δπὰ τεσεϊνεά 85 {πε ἰδιίζεσ γταΐη (Ὁ ς. 1119, Ῥσ, 16), 
Ηοϑ. 65) ἐμαὶ [4115 ἴῃ Αρτὶ! δῃὰ Μαγ, τείγεβΐηρ ἴῃς τἰρεηϊησ 
οἴορϑβ. 

24. ““7οὉ᾽ 5 οἰεατ- 5 ΡΒ ϊθα σουηβεὶ δποουγαρεά ἔπαηι, ᾿ἔ ΠΟΥ 
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351 οὔοβα ουξ ἔπεὶς ΤᾺΥ δηά 5ἱ δ5 οἰίϑ, 
Απά ἁνεῖςξ ἃ5 ἃ Κίηρ ἰπ [6 ΔΥΠΊΥ. 9... ὁ 

ψογα ἀεβροηάδηϊ: οἡ ἴπ6 οἴδες μβαηά (Π1πῸ 2), ἐπεῖγ ἀδεβροηάδπου 
πονογ οἰουάεά ἢ'5 ομεογέυ 655 "--- τ, (ΔΒοοῖ οΓ, 705). ὅ586ε ρἢ]]. ἡ. 

25. Τλοῖν τοα»}] ναὶ νγὰβ Ὀεβὶ ἔογ ἔμιθπὶ ἴο ἀο.---7η ἐλέ αν»»"}] 
ἘΠ -Ἰ ας ὁπ6 τολο σον ογέοίλ τποι»Ή 675. 

ΧΧΧ. 1-8. Βυϊ πον, ἴῃ ἴπ6 ργεβθηΐ ἔγοπι ψνῃῖομ [οὉ 845 
7αδὲ θδεὴ συ ἱβίβγ Ἰοοκίηρ᾽ Ὀδοῖς, ἐπ τορυϊαιίίΐοη πα δαά πορεά 

ἴο ΘὨ]ΟΥ̓͂ ἃρ ἴο Πα ἀφαῖῃ 85 ρΡόπε; ψἤογεαβ ἔπ6 ἀρεὰ δηᾶδ μ6 
ΠΟΌΪΘ υϑεὰ ἴο ἀο δὶπι τονεγεηος (2095. 19), ποῦν γουηρβίοιβ (οσ 
ἰηξετίουβ οὔ “"ββερβεγά-θου5᾽" : 566 ΡῃΪ}. ω.} πιοοῖ δὲ τ. Γ0.8 
δῖνα, Βυρογβυοιϑῖν 858 ἃ πὐρμς 5εαπὶ, 4 ἀεἰαὶ]ο ἀεδβοτγρείοη οὗ 

ἴπ656 πιοοίκετβ οὗ οῦ (ηοὶ οἵὨ {δεῖν ἔδίδβεγϑ (15), ἔογ 5εὲ 8) : ΠΟῪ 
δγὰ ἰονν-Όογη, οὗ ροοῦ ρῃγδβίαυς, ουἱοδβίβ οὗ 11]|-τερυΐς, ἀγίνθη ἴο 

βδοίίοσ ἴῃ σαᾶνὲβ δηά ἴο βοᾶρα ἃ ὕδγα βυϊδϑίβίδηοα ἔγοπι [86 

νυ]! ἀογηαβ8. [Ιἢ 9 δμ μοτο 1ιβ τερϑαϊε, δηά [8 οοηΐγαϑὲ θδίνθθῃ 

τηδη᾽ 5 ραϑὶ δηά ργεβεπὶ ἰγϑαϊπιεηΐξ οὗ οῦ 15 τεβυπιεὰ δηὰ οοη- 
εἰπυοα ἴο 19, ογ, ου οπα νίενν οὗ {πε ἱπίεγργείδίίοη οὗ 11-16᾽ το 16, 

Αραΐη ἴῃ 15 δωζ ποτ (ἴῃ ἴῃ. ργεδθηῖ, Ὀχΐ ρογῆδαρβ ποῖ ἴπ τδ8 
οτἱρίηδὶ ἐεχὶ) γοσυγβ ; (Π15 {ἰπι6, Βοννενοῦ, ἴο ἰηϊγοάυοε (1 {86 

ἀεδορείη οὗ "παρς ἱγεαϊπχεπὶ οὗ οῦ εχίεπάς ἄοννῃ ἴο 1) ἃ 
Ἐταβἢ ἔογω οὗ οοηίγαϑβι---νῖΖ. Ὀεΐνεθη ἴΠ6 ἰγαηαῦ 1 γ ἀπ ργοβ- 
Ῥεῖ δηὰ ἔαλίγ ργοβρεοὶ οὗ 18 ραϑξὲ [1 απὰ αοά᾽ 5 ἔθη] πη 655 

ἴο πἷπι (οὗ δ᾽ 18.20) αηὰ [Π6 ραΐη δηά Πορείβββηθϑβ δηὰ (οὐ β 
Βοβε εν ἴθ ἐπα ργαβθηὶ (168), ὙΒυβ ψβογοαβ δωΖ ποτο ἴῃ 16 οα 
οὔ ΠΟΙ οὗὨ ἱπίεγργείϊδιίοη νου πιαγῖς 86 Ὀερὶπηΐϊηρ οὗἩ [86 
Βεοοῃά πιδίη ροίηϊ οὗ οοηίγαβῖ, [π 6 84π|6 'νογάβ ἴω ἢ ἄγα ἰῇ ΔῃῪ 
οΑ56 πιογοῖν γαϑυπιρίϊνα οὗ δωζ ποῖ ἴῃ 1 αἴξεγ ἃ αἱργεβϑίοη. 

Ηον ἴδ βυοῖ ἃ ἀϊρτεϑβίοῃ 15 ργοῦδῦϊα πιυϑὲ Ὀ6 πιδίην ἃ πηδίϊος 

οἵ ἰδϑίϑ; ὃδυΐ ἃ ἀϊεγθηοα οὗ ἴοπϑ αἷϑο 885 Ὀδεη ἀείβοίοα Ὀοΐννθθη 

τῆς οοηΐϊοτιρὶ αχργοββοά ἰη 3.8 ἔογ, δῃά [Π6 βυιῃρδίδυ ἱπ 4116 
ἢ, τθοδ56 ἱηέεγίοσς ἴο ]1οῦ. [1 ἔογ ἴπ6β56 γβαβοῦβ τν ἀ5ϑυπια 

ἱπιεγροϊδίίοη (οὗ πιαϊξεσ ρεγβαρβ ἀϊβρίαοεά ἔγοπι 2455), 16 5 

Ῥείίεγ ἴο οπιῖϊξ 1.8 (Ὠυ.) ἴῃ [15 ἐπείγει νυ ἐπδπη οηἱγ 5. (ΒΙ.) ον 5:8 
(Ρεαδῖκο), ἔμ5 εἰ ̓ πιϊπαιηρ᾽ τπ6 ἀἰπάαϊηξα! ποία οἵ Ἱ (45 νν6]] ἃ5 οὗ 
ἼῚ, τ ϑοῦ Ῥοαίκα 18 γεδαγν ἴο γοϊδίῃ δπὰ δχοιιβε 85 6 ἴο [0Ὁ᾽5 
“ἴρο παῖυγαί ἱγγιδιίοη ἢ; πδη 9 ἰηϊγοάμοθϑ (ἢ6 οοπίγασε ὃ6- 
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ΧΧΧ. ΙΕ Βυῖ ποῦν ἔπον πᾶνε ἀεί δά της, 
Τηδὲ σοῖς οἵ 1655 ἀρὰ ἴδδη 1, 

ὍνΒοβο βίοι ὶ ἀϊβάδϊποά 
Το 86εἰ νἱἢ [86 ἀορβ οὗὨ πὴ Ποοῖς. 

3 ΤΒο βἰγοηρίβ, ἴοο, οὗ μεῖς βαηά5---οἵ τυῖδὲ ροοά ἷ5 ἷξ 
ἴο πιὸ ὃ 

νυθΐη ἔπδηι ὅγη νίρους παι ρεγίβῃβά. 
δΎΝ ΙΝ νης δά τὐἱτἢ ἐδπνίπα (εδοἢ) 15 σι, 

(Μ68), ἕο γηδνν ἴδε ἄγγ στουπά, 
ὍΝΈοβε 'πιοίμογ (Ρ) 15 ἀεναβιδείοῃ δηά ἀεβοϊδεϊοω, 

4 γγ)ο ρἱυοίς 5Ξαἰτ-ἰνοτζέ Ὁγ ἰδς Ὀυῆῃ65, 
ὍνἘοβο ἔοοά ἰ5 πε τοοῖ οὗ ἴῃ Ὀτοοπι. 

ἔνεθη ἴΠ6 ἔογηχοεῦ ταβρεοῖ δά ἴδ ργεβϑηξ οοηϊεπιρί οὗ ἴπα 5δια 
Ρεορίο---ἰῆα τονναβηιεη, γουηρ δπά οἱά δηὰ ποῦῖς. Ῥεδῖκε, 

ἰηάεεά, οὐ͵εοῖα μαὶ ἴπ656 ρεορὶς δὲ ἴοο γεπιοίεϊν γοξογγεά ἰο ἰΐ. 
29 ἐπάεά «αἱ ᾿ (μοὶ 3); γεῖ, [δς Δη ἘΠ 6515 ἴῃ 419 τἰτι σίονν ἴῃ 
20οὉ νουϊὰ Ὀδ6 ροοά. [9 ψογὸ γεβυπιρίϊνα Οὗ τὰ πιὶρἢ γαῖμες 
πᾶνε Ἔχρϑοϊδά ἃ ἀϊβεγοπὲ ἐπιρμδϑβῖϑ8---Ὡπρ ΠΠΙῚ οὐ πον πῆρ, Απά 

ποῦν ἴο βυιοῦ 85 ἴΠε656 δὶ 1 Ὀδοοσς ἃ βϑοηρ ἱ 

1. ὙΠο ν. 15. Ὀδαϊν δειϊουϊαϊο δά ρεγβδρβ οοστυρί : (τ οἱ. 

7 έλεν-.---- Το ἄορε 97 »ι» 3001] οοπιεπιρίυου : ορ. 18. 56|9ξ, 
28. Ὦχ. : Υεα {δε 5βίγσεηρτῃ οὗ (πεῖς Βαηάβ ἔδει! ΤΉΪ5 

ἱπιργον6β ἔπε οοπηεοζίοη, δηά πιαῖτα8 (Π6 ἀδϑογρείη Ῥερίη τ ἢ 5. 
Αἰξογπαιίνεϊν 30. 88 προς 6 οοπιδίηεά ἰηῖο ἃ ἀϊπιϊοι. 

3,4. Τῇ γϑάβοη ἔογ {μεῖγ τνεαίκηθβϑ8 (3) : ΤΠ ᾿τοτα βίδγνο- 
Ἰηρ5, ἔδαά ΟὨΪΥ οὐ ἴπ6 βοδῃῖν ργοάυοε οὗ ἴε νἱ]άεγηςβϑ. 

3. Οπατο] 580 (ΕΝ..) ταῖπος ἔμδη ,6 ἐμέο (ΑΝ.).--- Ῥϑάοσο ηεοέλεν] 
ἐ.6. ἴῃ6 δουγοα ἔἤοπὶ ΒΟ [Π6Ὺ σοὶ {πεῖν πους βῃπιθηῖ: δυϊ [Π6 

ἴοχὲ δηά πιδδηΐϊηρ' ἃγὸ νεῖν υποογίδίη : 566 ΡΏΪ. ἡ. 
4. δαἱί-τοον] ἴῃς Ηεῦτ. “παζίωμαξ (ορ. »ιοΐαζ, Ξταἰῶ Ἀδτα 865, 

βίηοα Βοοδμαγί᾿ β ὀχῃδυβενς ἀϊβουπείοη (7606. 110. 111, ὁ8Ρ. χνὶ.), 
Ῥδαδη σοπηπΊοηΥ ἰἀεηεἰβοά ἱ ἢ ἴδ 568 ογϑοῆο, 4 γέρῤῥεν Ἡαζέρεως, 
Ι,.: ἴε πα5 ““ 3π|411, τηΐοῖκ, βουγ-[ἀϑεϊηρ ἰεανοβ, νΐοα οουά δὲ 
εδΐίδῃ . . . δυϊ ψουϊά ἔογπι νεγὺ πιίβογδῦϊα ἑοοά " (Τιίβέγαπι, 
Μαέμναὶ Ητσίονν 97 ἐλο Βέδίθ, Ῥ. 486).----Βν ἐλ διιελε5] ἐ.ε. απάεν 
ἴΠ6 5Βιδάον οὗ [6 Ὀυ5Π65 σβογο, θη 41] εἶβ86 15 ἀγϑά ὑρ, ἃ 

ΒΟΔΏΓ νορείδίίοη 5{}}} βυδ5βῖ8.Ί. Βυΐ ἴπ6 ἔογος οὗ 6 Ῥγερ. ἰς 
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δ᾽ Ἑτοῦι ἴΠ6 οοπιιυην ΠΟΥ ἃγὸ ἀγίνθη ἔοι, 
Α οἵν ἰ5 ταϊβεὰ δραΐϊηϑὲ ἴπ6πὶ 85 δρδίηβὶ ἃ [Ὠϊεῖ; 

ΦΊΩ ἃ ψυ ν οὗ [86 ψἄἀγβ πιυϑὲ ἴΠ6Ὺ ἀννοί!, 
ἴῃ δοῖεβ οὗ πὸ δαγίῃ δηὰ γοοΐζβ. 

Τ Απιοηρ [86 (ἀ686γί-) Ῥυ5865 [ΏΘΥ ὍΓΑΥ : 
ὕμηάον [86 ποίε]68 [ΠΟῪ ἄγὸ δυάάϊεοά ἰορεοῖδπος, 

διηρδίρσιοιβ. Ῥοββί οἷν ανεῖ ζδανες ο7 (ε:αγέ.) δισλος 5Ξμουϊὰ 6 
τεδά : 866 ΡΠ]. ἡ.--- 26 δνοομεὶ ἴα Ηδῦτ. γοέλονε, κὸ ἴδ Ασ. 

γαζαν, χὰ 5 ἃ ἰκϊη οὗ Ὀγοοηι, “86 ἰαγρεβὶ δηά πιοϑβὲ οοηβρίουουβ 

ΒΏΓΩΟΡ οὗ 8656 ἀεβοσγίϑ"; [Π6 γοοῖβ ἃγθ ΟῚ Ὀϊϊίος, δηά δγὸ 
τεραγάθά ὃν ἴῃς Αγαδβ 85 γἱεϊ ΐηρ' [86 Ὀεβὲ [ςρ. Ρ8. 1205] οδαγ- 
οοδ" (Κοδίηβουη, 8:21. Κεφεανολες, '. 200; ορ. Ἠαδϑιϊηρβ᾽ 228 ἰὶ. 

815).--- νλοτε 70ο4 ϑίπος δι υπάοβίγαθ!ς αγιίοῖθ οὗ ἀϊδὲ, δηά 
ποῖ 8η δχοϑϊϑηΐ δεῖ, βυϊῖ5 (με οοηίοχί, 1 15 ον! ουγ υηννἶβα ἕο 
τεηάοσ ὨΌπθ, τἰτ ΕΝαι., 20 τοάγη ἔλθη. 

5. ΤΠεβ6 111-ξεὰ Ξἰαγνοϊηρβ ἀγα βυβρεοϊεά οὗὨἉ ρῥἱΠδγίηρ (ςρ. 
245); ἴΐ, ἐπετεΐοσγο, [ΠΟῪ ὄνεῦ ἄρρϑδγ ποᾶῦ ἴμε ποδβ οἵ ἔδ6 

Ῥεϊτοτ-ἴο-Ὧο, ἐδ οἵ οὗὨ “τε ἰ5 ταϊβοά, δηά (ΠΟῪ αγὸ ἀγίνθη 
ΔΌΨΆΥ. 

6. ΤΕΥ δζὸ 111-5μοϊξεγεά (ορ. 2475), ἃ5. ννεἱ! 58 111-δ« (85). --- 
7πα φεϊν 97 ἐλδ τοδάνε] οὐ, 1.655 ΡτγοΡΘΥ, ἐπ 226 πιοτέ ἀγεαίδα 
97 τοδαν-ς. : 

ἡ. Τλεν δνα»] ποῖ, 85. τε 88πιὸ νῦ., ὙΠ ἃ ἀἰϊδεγεης ργορ. 
ἴῃ 65, οὗ 1ποῖν ΟΥἿΥ ἕογ ογ. ονοῦ ἱδποὶγ οοά ; ἢοζ οὗ ἴδ6 ἱπηιρτγοβϑίοῃ 

τηδάς Ὁγ πεῖς ἀποουΐῃ βρθθοῖ, ἴω ἐμοῖς δβϑϑιθ!!6β (Ὁ), οὐ ἐδ 
᾿ημαρδηΐβ οὗ ἴοννηβ; Ὀμπὲ ριορδῦῖγ, ἐπουρῆ Ἐμἰθ ραγίίουϊαγ 
πιοδηΐηρ οὗ πὸ νΌ. οδηηοῖ ὃθ ρῥδγϑ]εἰεά, οὗ ἴδ οἵυ οὗὨ [υ8ὲ. 
Τδο ν. ἀδβογῖθ6β ἴΒεηὶ “' ηιἰϑερ οἴη ρ᾽ 845 ΠΟΥ 'σαγὰ ἐπαπιβεῖνεβ 

ταὶ αροι θη" (δ: Ῥεδῖκ6): ἐπα ραγβ!6}19η| 18 ἐπθ Ὅχοο !θηῖ; 2.6» 
ὅν», 11|κ6 ἀοηϊκογβ ὑπάεν ἴδ6 ὀχοϊζοπιεηΐ οὗ 1.8 (ορ. ἔπε πεῖ μΐηρ' 
οὗ 86. ποῖβεβ ἴω [6ζ. 55), δηὰ ἢ οοῤμδαΐα αἰϊτὰ Ὧο Ὀεϊζος δε οὗ 
ϑοζϑῶ ἤδη ἴπ6 γουρἢ δηά βοδηΐν στον οὗ ἴπ6 ἀδβογὶ αβογάβ. 
---οΟἸὐοέε65] ““ὍἴΒ τεπάδείηρ 8 υποογίδίη; θυΐϊ, υνβαΐονοσ ἴδ γὩΖ 
ΤΑΔΥ Ὦανα ὈδοΏ, ἰδ τηυϑὲ παν Ὀδεδη 8 ρἷδηΐ οπαγδοίοσγβες οὗ υπ- 
ουἹϊναϊοά ρίδοοβ (]1οὉ 207, Ῥτ. 245). “ὙΒογηβ᾽ [186 τεηάδγηρ' 
ἐπ ΕΝ. οὗ ξεν ολοκέ] ἴθ Ῥτ. ληΐδὶ ουρδὲ ἴο 6 “ ποι68᾽ (ςρ. 
Ἠοϑ. 95, 15. 342: πεηοὸ ζδγῶζ, ψ ΒΙοδ βίδηάς ἰὼ ἔδο ραγα!]]εῖ 
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8 ϑοη5 οὗἉ {πε ἱπιρίου, 5οη8 οὗ ἔπε πδηιοῖθβ8 ἴοο, 
ὙΠΟΥ μάᾶνο Όδεη βηϊϊτίοη ουΐ οὗ ἴῃς ἰδηά. 

9 Ἀπ πον 1 δηὶ Ῥδοοπια ἔπαῖγ βοηρ', 
Απά 1] πὶ Ὀεοοπια ἃ (Ὀγ-) ογά απο ἔπδη,. 

19 ΤΉΟΥ δῷπον πι6, ἴπον ἵκθαρ δἱ ἃ ἀϊβίδησε ἔγοτι π1δ, 
Απά {πεν βραΐα ποῖ ἴο 8ρῖϊ ἴῃ τὴν ἔδοα. 

οἴαυβ6, πιϑὲ Ὀς 5Βοπιϑίίηρ αἰ εγοηξ: δηά ἰη ϑγγίδο λᾶγαϊ β'ροἶβας 
ὦ πυεΐολ (Βαποα ΕΝ π.). Οὐ {δὰ οἵδε μαηά, [οὉ 20 5θδῖβ ἴο 
τοαυΐγα βοπιὸ ἰκϊηά οὗ βῆγυ : δηά βογεδβ [6 ργεβϑοηΐ Ῥα55δρ ὁ 
[ἐ6. ΖΓ. 25] ἱπιρ!1ε5 τ δὲ {πὸ ζάγῶ ψουἹὰ στον οὐ ἃ ροοζ οἵ 5811 
5011, νεΐϊομεβ ἴον ἃ ροοά 58ο]]1. Τεβίγαηι (ΔΛ. 18 475) βιιρρεϑῖβ 
86 Φνέσλίν Αοασπίλμς: Ῥοβὶ (2.8, ς.ν.} βοπιὸ [κἰϊηα οὗ βογὴν βῃγα 
βυοῦ δ5 ἔπ Βοχέλορη, ἴῃτϑα βρϑοῖθβ οὗ ν Ὡ]οἢ ἀγὰ ἱπάϊρεηουβ ἴῃ 
Ῥαϊεβέης, δῃᾶ στον ἰη τναβίο ρίδοαβ δηά 88} 5011" (Ὀτ. οὰ 
ΖΙ. 23). 

8. ΤΏΘΥ δὰ βργιηρ᾽ ἔγοσι δῃ δοοιγβοά ἀϊἰβγορυΐβῦϊα γαοθ, ηοῖ 
εατίηρ αοά δηὰά εηἰογίηρ᾽ πο δϑίδεπι οὗ πιδῆ. Οὐ ἔηρῤέοιες 
(119 5.), 866 ΡὮΪ. ἡ. ; δηὰ ἕο π6 δἰιἰτυάθ οὗἉ ἴμ6 5Ξει|εἀ ρορι- 

Ἰαϊίοα ἴο ἔδ6 Βοπιοῖββϑβ, απ δείηρ ρεορῖἊς οὗ (ς ἀδβογίβ, ορ. 
ση. 411», 

9. Ῥεγδδρϑβ {86 ἀϊγτοοῖ οοπηυδοη οὗὨἨ 20 οἵ 9: 566 οῃ 3.--- 
Τλεῖν το] 1,8. 315. 

108. Ορ. 1912. 19.--- παν 7ποο] ορ. 15. 505; οἵ, αὐ Ζὴ6 τἰρλέ οὗ 
Ὧ:6 (Ὀυξ 566 ΡὮ1. 5.}, ψ βίοι 18 πιογα οοιηρδιθ]α τ “ὙΠπεγ 
Καορ δὲ ἃ ἀϊξίδπος ἔγοῃι π|Ὲ,᾽᾽ υπη|655 τσ ἃγὰ οοπίεπε, τυ ἱτ Ὀὶ., 

ἴῃ βρίϊα οἵ (ἢ ογάενγ οὗ [86 οἴδυβεβ, ἴο δχρίδίη: “"{Π6Ὺ βίερ ἔογ- 
ναγά ἰο 8ρῖ1ξ ἴῃ πὴ ἔδοο, δηά ἴδ ϑὴ ἱπιπηοάϊαίεῖν βίορ Ὀδοῖς αραίπ 
ἴο δον {πεῖν Ἰοδιίηρ' οὗ π1ς.᾿ 

11-156. ΤΠ ἰοχὶ (866 Ρἢ]]. ποῖθ58) 18 80 ὑποογίδίῃη οὔ. 8π|- 

Ῥίψυουβ ἰμαὲ ἰξ 8 ἱπιροβϑῖδίς ἴο ἀειογπχίης ἢ οοηδάεπος 
ψβεΐδον ἴπ656 νν. τοῖοσ (1) ϑητίγεῖν ἴο {Π6 ἰγεαϊπιοπὲ οὗ 7οῦ ὉΥ 
Ε(οά δηά Ηἰΐ5 Βοβῖβ; οἵ (2) δηζίγεϊυ ἴο ἴ86 ἰγεδιπιβηΐ οἵ 7οῦ ὉΥ͂ 
188 πιδῃ οἵ 1"δ60 ος οὗ 295. 19. 11:.-.86., οὐ (3) ἴῃ ραγὶ (113) το αοάβ 
τγεδίσμηθηξ οὗ Τοῦ, ἰπ ραγῖ ἴο {π6 οοπβϑαυδηῖαὶ! οοπάυοσὶ τονψαγάς 

πἷπι οὗ πιδη (1116), δηὰ {π656 (ςρ. 15) ἔπε πιθη οὗ 1.860) ὙΠΟ 
ἰγϑῃϑἰαιίοη αῦονα 18 δοοοπιηιοάδίεα ἴἰο (δε ἢτγσί δηά, οὔ {Π6 

ὙΏοΟΪῈ, ρεγῆαρβ ἐδ τηοϑὲ ργοῦδδϊς νίαν; ἴπε {π|τά νῖίεν, 
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1 Ἐὸσς τγ (Ὀον"-)βιγίηρ Βα Βαίῃ Ἰοοβεπθά, δηά ἢε μαίῃ 
Βυπηῦ]εἀ πιε. 

Απά τὴν ΓῬαπηογῖϊ (9) ἔγοαι Ῥαέογο τ [6 } Βαίῃ Γοαϑὶ 
ἀονη] (Ρ). 

Βονσνοσ, 15 ἰδνουγοά ΌΥ ἔννο ἔδαϊυγεβ οὗ ἴῃς ἐχἰ βιίηρ ἱεχέ, νὶζΖ. 

ἘΒε οδδηρο ἔτοπι ἔπε 3γὰ βίπρ'. ἴῃ 118 το ἐῃ8 4γά ρῇ. ἴῃ 111-16 Ωηά 
ἴδε ἐεγη}5 οἵἉ 13. 5 ({Ππ αν 5εῖ ἔογιναγὰ τὴν οαἰδηνῖγ, ἔμεν μδὲ μανα 
Ὧο δοῖροῦ) νὨ οἷ ἀγα ΔΡΡΙΟΔΌ]6 πο ἴμοῦ ἴο αοά᾽5 Βοβίβ, ποῦ ἴο ἴῃ 
ταδη οὔ ο. 29; οη {86 οἴπεγ δαηά, [πε δοιἱνἱτ65 ἀθβογί θεά ἰῃ 11-1δ 

γα ποῖ πδίυγδ!ν οοππηεοῖοά τ] ἢ Πα] Ρ[655 (139) ὑυνθακίηρβ (18), 
δα πλυοῦ οὗ (Π6 Θχίϑεηρ ἰοχὶ δ ΟὨΪΥ ΡῈ ἀείδηδεα ὉΥ νεῖν 
ει δοῖα! ἀπά ἐπηργοῦδῦ]6 ἱπίεγργεϊδιίίοη (566 ΡὮΪ]. ηοῖε8). ὙΠῸ 
βεςοηά οὗὨ ἴπε ἀῦονε νίεννβ 15. ΟὨΪΥ σοπιρϑί 016 τυ τἢ πε εχ ϑεπρ' 
τεχῖ, ᾿ξ τα βίηρ. ἰη 115 γϑίδγβ ἴο ἃ ἰγρίοδὶ ἱπαϊνϊυα] οὔ 1ῃ6 οἱβ55 
τεοξεγγεά ἴο ἴῃ 186 ὈΙυτγαῖ]5 {πὲ ἕο] ονν ; Ὀυϊ διιοῦ ἃ πιεδηΐηρ οδῃ 
Ῥα τεβίογαά ἴο {6 ἰαχὶ ὉΥ επιθηδδίοηβ Ὡ0 πιογὰ Ὄχίθηβῖνα ἤδη 

τΠο56 δάορίεα αρονθ. [ἢ βιυιιοῖ ννεῦθ [Π6 πιοδηΐηρ' οὗ 6 οτἱρίηδὶ 
Ῥάββαρα ἰξ πᾶν δάᾶνα γεδά, ἱβουρῈ ἴῃ ἴογπηι ᾿Σ 146 19. νϑΊῪ 58ι.5- 
Ρἱεΐουβ, βοπιονναΐ ἃ5 ἔο]]ονν8 

1 Εοσ, ΓΕΒΟΥ 1 παν ἰοοβεηοά ΓΙΒεῖγ Ἶ οοτά, ἀπὰ Βυπιθῖεα πιο, 
Απά πον πᾶνε οδϑὲ οὔ {6 Ὀτίά]6 Ὀεέογα πι6. 

15 Αραϊηβὲ Γπιὲ Ἶ {π6 (Ἰοτν) Ὀγοοά τἰβδίῃ ἀρ, 
Απά δαδᾶρ ὑρ δραϊηϑβί πὲ ἐμεῖς ρδίῃβ οἵ ἀεβιγυοιίοη. 

15 ΠΟΥ μάνα Ὀγόίκεη ἊΡ ΠΥ ρδίξῃ, 
ὙΠΟΥ μᾶνο Βοϊρεὰ ἔογιναγαά ΠΊΥ Οδἰ ιγ, 

ὙΠοΥ δᾶνα πο Ποῖρεοσ 
(Οσ, ἔδεγο ἰβ ἤοῃβ ἴο ἴγεβίγαϊ 1 Ἐπ 61) 

14.485 [πγουρἢ ἃ ννί46 Ὀγεδοῖ ΠΕΥ ΟΟΠ16 ΟὨ. 
ὕπάετ ἴπ6 ογαϑ 11 τνϑ]ον, 

1δ ὙΤεχγοῖβ δὰ ἰυγηεά ὕροῦ πι6; 
ΜῪ πον Γ8 ἀτίνθη αιναυ  Πκὸ [Π6 τά, 
Απά [κε 4 οἱουὰ 88 πιγ ννοϊδγο ραβϑβεά αὐνϑυ. 

ΣΙ. 1 ογ] ἴμ6 οὔδηρε ἴπ {πε δἰεἰταάς οὗ πιεη (θ. 19) 5 ἄυε ἴο 
Θοὐ᾽Β Βοβειγ.---τἶἶἌἶν (δοτο-) είν δ λαέλ ἰοοϑθρ661] ἐ.6. ς ((οά 
υηπαιηθδά 85 339 ἢ.) [45 ἀϊβαγηδά πιε, γεπάδγεά πη ἀδἔδβησοἑἝβϑ : 
οἱ. λο. Ιἔἰδὸ ΚΠ λές ἔοσ νι» ψεγὸ οογγοοῖ, ἴδ πηεδηΐηρ,, α9 
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15 Αραΐηϑβὲ Γπιὲ 8ἰ5 11π68 (οὗ τναγγίογϑ)"] αγίβε,, 
Απά ποᾶρ ὑρ δραϊηβὲ πιὸ {μεῖς ραίῃϑβ οὗ ἀδβεγυοςξίου, 

1: . . . . .Φ Φ 

16. Ας (Ὠγουρῇ ἃ δα Ὀγεδοῦ [ΠΟΥ ΟΟμ)6 ΟΠ. 
"Ὁ Τηάες πα ογαβῇ [11 τυα]ΐονν, 

1 ὌὝεζοῦβ δζὸ ἰυγηθά ὕροῦ π|6 ; 

Ῥεῖ. ροϊηϊεά ουῖ, οουἱά δοαγοοῖγ 6: αοά δε5 ργεραιοά ἴο 
βδοοί δὲ ]οῦ (ςρ. () ; δυΐ ἃ νἱοεη! ἀπά ἱπιργοῦαθῖς δηϊῆγορο- 
τοογρἢΐβπι : αοά δ45 ἰαΐἴκεη ΟΥ̓ [Π6 οογά οἵ ρἰγαάϊθ δρουΐ ιἰ8 Ἰοΐῃ5 

ἴο οπαβῖβα ]οῦ τ τ. Οἴδον ἱπιογργοϊδιίοηβ αγὰ ἀϊβουβϑοά ἐπ 
ἴδ ρΒ]]. ἡ. 

10. Βαρπημδῦ.. . . λα] Οἡ ἴπ6 ἐπιεηάαϊίουβ, 566 Ρδ1]. ἢ. 1 

δα τεΐδγθησο 15 ποῖ ἴο οὐ Ὀαῖ ἴο [05 διιπιδῃ ορροηδηᾷβ (566 οὔ 

11-16) 38) τῆαν 6 τεϊδίποά : δλδαν λαυε σαεέ ο7 ἐλδ δνίηζο, ποῖ 
υδ6ά ἴο ταβίγαίη ἴπθη ἔγοπι ἀπ βθαπιν οοπά ποῖ ἰπ ΠΥ ργθϑθῆσα. 

128. ἀοὐ δ νιγίογβ (γεβίογοά ἴο {86 ἰοχί ὉΥ 8 5] ρῇῃξ διπεηάδ- 
Ἐοη) τγῖβα ὑρ αραΐϊπβὲ 7." "; δηά πιδῖζο γεδάυ, 85 Ὀδϑίδρεϑ, ἴο 

βἴογηι δἰπι ἢ.--- Αἰ φαΐνοέ πι6] ἘΔ ὁπ ἐλδ γίρλέ λαπάι--- ΗΠ ὲς Ἰέπος οὗ 
τοαν» 075] σρ. 10}, δηά δε τἱτι 13} ορ. τοῖν, Ἐ0 (ἠλ6 Ἰρ) 
δροοαῖ 156 ΟΟΙΩΠΊΟΩΪΥ εχρίαϊ πε οὗ ἔς Ὀδβθ- ογη ογοῦν πὲ ἕδρα 

δάἀναπίαρε οὗὨ [00 ̓5 πιίϑέοτίιποϑ ἴο δυπ)}!} ἴα δία. Βοίνεεη " 
δηά ὃ ἴῃ 33 βίαπά (6 ψογάβ, Μῦν 32ωεὲ λαυο ἐλξν «θηὲ ὁπ, νοι 
885 Ῥδθϑη Ὄχρίαἰπεά ἴο πηϑϑῃ : πον υπὲ πιὸ ου ἤοπι ροἶδος ἴὸ 

Ρίαςδ ; Ὀπὲ 866 ΡΒ]. ἢ. ᾿ 

13-148. ΤΙο ἤγσυτοε οἵ 15 5 οαττγίοά οὐ δηά ἀεδνοϊορεά ἴῃ 16: 
(οὐ 5 νναγγίογξ. ῃοῖ Ομ βἴογηι, Ὀυϊ ΟΔΥΓΥ ἴπ6 ἔογίγεβϑ, ρουγίηρ᾽ 

ἴῃ {γουρ ἢ ἃ Ὀγοδοῖ ἴῃ [Π6 νν8115 580 νυἱάς 48 ἴο δάμη! δὴ ἰγγοβίϑ- 
ἰδῖ6 Ὠυπιρου οὗ δϑϑαϊϊδηΐίβ. Τῇ ἰπϊογνδηϊηρ 1[1Π65 ἴῃ 3 [41] ουξ 
οὔ ἴδ6 ἤἥρσυτα ἀπά δα δπουΠΊΑΙΥ ϑδοτγῖ; ἘΠΟΥ ΠΊΔΥ οοποδαῖ ἃ 

Ῥάγα 1161 ἴο 195 (8ες ΡΏ]]. ἡ.). 
138. Τεν λαυδ δροξόη τ νι» ῥαέλ] ἐ.6. ““7οδ᾽8 ραῖδ οἵ 11ξπ, 

ψϑϊοῖ ΠΟῪ βοαῖς ἰο πιδίκο ἱπιργδοιίοδθ]α ἔοσγ Ηἷπιὶ (ορ. 195}, Ὁτ. 
-Ὁ, ς. 866 ἀδονε οἡ 11:16, δηὰ ρδ]]. ηη. 
4. 7 τοαίϊοτο] ορ. τ; ἢ ἐλάαν τοαϊίοτν, οὐ »οἱ ἐλονεξεῖοας, 

ψ ΠΟ [845 Ὀ66η οἜχρίαἰηθά ἴἰο πιθβϑῃ τοῦ! οἱ ἰγγθβ ϑεϊ δγ; Ὀαξ 566 
ΡΗΙ. ἢ. 
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ΜΥ ποδι ιν 15 Γάγίνθη ἀὐνᾶὺ ἢ κα 186 ννἱπά, 
Απά {κε ἃ οἱουιὰ μᾶ5 τὴν τνεϊδγα ραβϑϑϑά αἰνδυ. 

16 Βυΐ πονὺ ὕὩροῦ Π|Ὲ ΠῚ 50] ρουζγβ ἰ(β6] ουζ, 

ῬΔΥ5 οὗ «ῇὴήϊοιϊίοη ἰδῖκε Ποϊὰ οἵ πιὲ : 

1 Βν πἰρθβξ πν θοπα5 ἃγα οογσγοάεα (δηὰ 411} αὐναν ἔγοσι Π16, 
Απὰ (1Π6 ραη5) [δι σαν τη 116 ποῖ ἀονη (ἴο τγεβϑί). 

18 

15. Μῶν ποδιὲϊτἐ»}] “"7οὉ᾽ 5 ῥγίποεϊν ἀΐβηϊυ δηά τερυϊδείοη 
(295. 19. 3.-25). Ὁτ.--ἶηδν τοοΐϊαγε] οὐ ψϑαῖτῃ, ἰορεῖμοεγ τα ἐμ6 
εβίθεμι δϑϑοοίδι θα νυν ἰΐ : ορ. [5. 325 (ποδίδ, 3.)  νεδιτὮγ, 
»Ὲ): 566 ἡ. ἴδεγα. 

16. Βωέ ποτ0] 866 ρἢϊ]. ἢ. δηὰ δὔονα οἡ 1.8.--- 2 »5] τεδά 
Ρεγπδαρβ δεέγροῦς οἵ ἴπε κε. 

17. Βν πίρλέ οἵ (απα ,αἰῇἢ ατοαν )ηονε ηῖθ βου] ρεγῆαρβ δ6 

οπιττεά (566 ΡὨ]]. η.).---Ὦ. Τγδηβίαιθά 845 δῦονο, [8 {πὸ πηθδῃ8 : 
1 πενεῦ μεῖ δὴν δἰϊενίδἴίοη ἔγοπι ΠῚῪ ῥϑίηβ, βίῃοα ΠΕ ἤδνοῦ 

ταῖϊγα ἴο τθδῖ. [υδβῖ ροβϑί]Υ (566 Ρἢ]]. Ὡ.} ννὰ ββου!ὰ γοηάδς Ὅν 

,"Μ͵ελέεςς δομες 116 πο οτορ ἔο γος, ἐ.6. 1, τῆ υβ ννογῃ ἴο ἴπ6 Ὀοηα, 

σϑῃηοῖ 1ἰῈ ἀοννη ονεὴ ἤθη πἰρῃΐ οοπ168 : ἴοσ ἴῃς αἰγιθυκίοη 

ἴο ἴπ6 Ὀοῃ65 οὗὨ ρεύβοῃμδὶ δοίϊν: 65, ἔβα! ἰπρ 5 πα δπιοίίοηϑβ, ορ. 

6.». 415 (η.), 8. 3.5} κ«αἷ0, 159. 66,4, 

18. ΤΙΐβ ν. ἀρρεαῖβ ἴο Ὀ6 Πορείθβϑυ οΌὔβουγα οὐ οογγιρί. 
Τα εχί βιίηρ ἰαχὶ μα5 Ὀεδη ἰγαηπίαϊθα δηά, ννἱ ἢ στοαὶ ἱπιργορα- 

ὈΣΠγ, ἐχρίαἰπεά ἴο ππεδῃ: 3.» (2ἀδ) ργέωξ ὕογοξ, νἱἷζ. οἵ τὰγ 

ἀἴξεαβα, οὐ ὅν ἐδε ργϑαΐ »πῖρλέ (236), νὶζΖ. οὔ ἀαοά, »εν ουΐες 
γαΐνιδη ἐς ἀἰὐβριμγοα, ονΐῃρ ἴο τὰν Ὀοάγ Ὀαΐηρ επιδοίαϊοά, δπὰ 

ΤΩΥ οἷοι ίπρ,, ἰῃ σοπβεάιθησθ, Πδηρίηρ ὈΔΑΪΥ ὑροῦ τη: ἐξ (νίΖ. 

ΠΥ Οὐΐογ τγαἰϊπιεητ) δέρας (11. ρἰγαά8) »Ὃὸ αδοιέ ἃ5 τἰρδμεγ ἂς 
446 οοἰαν οΥὙ τὴν τριῶν ραγηιθηξ; ὉὈσῖ [Π6 σΟ]1ᾶγ οὗ 16 Ηεῦγενν 

υὑπάος ρμαγπιθηῖ 88 ποῖ ἰἰρηι-διτίηρ, δηὰ ἴο σεηάεγ [0 ̓5 

Ῥϑαγηιαηξ 1}1-διιρ᾽ 5εθη8 ἃ ἰγίνία! Ἵεθεοξ οὗ (Π6 πιργ ροννεῦ οὗ 

6αοά---οῖ ἴο Ξρεδῖ οἵ οἴπεσ ἱπιργοῦδΌ:} 165 ἴῃ τΠὶ58 Ἰηϊεγργαῖα- 

τοη. [δὰ ν. τείετγθά ἴο 10 ̓5 οπιδοϊδιίοη αἰεοϊϊπρ {πὲ 

ἈρΡρδᾶγδποβ οἵ δἰ5 οἰοιῃίηρ',, ἰ ννου]ά Ῥὲ Ὀεϊΐεγ ἴο γτοδὰ δάρομρλα 

(νενὴ σγεαΐ ἰεαρρεες (ορ. 168) ἔογ ὅν ἐλε φγεαί ἴόγοθ; Ὁυϊ [ἴ τπε 

πηαϑῃϊοπδθῖς βοὶ οἵ [ο0δ᾽5 ραγηιδηΐῖϊβ 85 ἄς δηιγεῖν, οὐ 5 

1 



258 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]08Β [ΧΧΣ. 18.-90. 

1 [Βεῃο]ά, ἀοἀ] μαῖῃ ΓΌγουρ ἢ] πα Γάοννη ἢ ἴο {πε οἷδγ, 
Αηά1 δπὶ Ὀεοοιηα {πὸ ἀϊ5ῖ δηὰ 5865. 

30} ΟΥΥ υηΐῖο ἴδε6, δπά που δηβινεγεϑὶ πιὰ ποῖ; 

Ι βἴδπά (1π ργαγβῦ), ἀπά που Ἰοοϊκεβὶ ποῖ δῖ πι6. 

5ΒΟΠΊΕ ἢᾶνα Ξιρροβαά, ρδγίϊγ, ἴο 5ννε]ΠἸπρ5 οἡ 5 Ὀοάγ, νὰ πιῖρδὶ 

ὄνθη, ἢ Εἰοδίεγ, ἱπέγοάυοα ἃ λαρας Ζερονεθηοη (ΠΒ ἕο Π3) 
ἰηἴο πε ἰεχὶ ἰπ ογάεγ ἴο βδθσιγα ἃ ργορεῦ δχργαββίοη οἵ ἴπε ἰΙάθβδ: 

ἑλτομρὰ ρφγεαΐ σιοοζέρρ (οὗ τὴν ὈΟαγ) παν βαγπιεηΐ 5 ἀϊςῆριτγεά ; 

Ῥυῖ τῃς αἰ βηου Εν γαπιαίηβ ἐμαὶ ἴῃ ἢ 816 ἴθ νΌ. πᾶν, ἴπε οοπι- 

Ραγίβοη οεγίδϊηϊυ ἀοαβ ποῖ, βυρρεϑβί τριἴπεββ οὗ ἢϊ. Ῥοβϑβίθὶν 

186 τεΐδγθεηοα ἴο ραγπιδηΐβ δὰ δης γαῖ ἀπε ἴο οοτγτγιρίϊοπ, δηὰ 

8ἃ5 16 βροκε οὗ πὸ βου], 1 οὔ {πῸ Ῥοπεϑβ, 50 18 βροῖε οὗ τῇς 

βεβἢ (50, 80 ἔαγ 85 18) ἰ5 οοποδγηβά, Βιυ.: 866 ΡΠ]. π.)}; οὕς 
(5ο (ἃ ἴπ 5) ἴπ6 ἔεχῖ πᾶν δᾶνα γσὰπ: [π (815) στθδαῖ παρε μα 
(αοά : ΕΒτ ΟΝ, 1οδ᾽5 Ραϊη) βϑἰζδεί ἢ τὴν γαϊπιεηῖ; Βα (αἰκεῖῃ ποά 

οὗ πι6 ὉΥ ἴΠ6 σοο]1γ οὗ πιγ τππίο (50 ἘΝ ΓΠΟΝ ἀπά ἴῃ ραγὶ 566): 
'π τηῖ5 σᾶ56 “ἴδε υπάεεγίηρ ἱπιᾶρα 15 ἴπαΐὶ οὗ ρυγβυϊς Ὁ δῃ 

ΘΠΩΘΠΥ : ἴπ6 Ρυγβιια 56ῖΖθβ ἰπὶ ΌὉΥ ἢἷβ ρμαγπηεπὶ δηά (ν. 19) 
τγοννβ δἰπὶ ἄοννη " (565.). 

10. ἀοά [5 50 δυπι]δῖοά 100 παῖ μα 15 πο ἰοῃρενγ οὗ δΔηΥ͂ 
δοοουπῖ, Τμδῖ ὈοΓ ᾿ἰπ65 ἀγα πηθῖδρδογίοδὶ ἰ5 ποῦ Ὀγοῦδῦϊα 

τπδη ἐμαὶ ΟὨΪγ οἠα ἰ5, [που ρΡ ἢ 50πι6 (6... Βιυ.) ἱπίεγργεῖ δ πεῖς 

Ρδοτίοδιγ, ὃ τα !ν : αοά Βᾶ5 50 πυπι!αϊεά 7οΌ, τπαὲ ᾿ς, ἐ.6. 

Πῖ5 ἀϊδεαβεά Ῥοάυ, πδ5 ἃ ἀιυιβίυ δρρβάγαποθ (ορ. γδ).---Ο͵α» 

με ψογά (ὉΠ) 15 πεῖαὲ ἃ ϑβϑυποηυπὶ οὗ ἐἶἴμεέ (Ἴ») δπὰ χφῖξς 
(ὉΒΝ) : ορ. τοῦ 1313 419 2716; 1Π6 τεμάδγίηρ ρτεὲρο (ἘΝ.) 15, ἴπδγὸ- 

ἴογε, 5 ΠΡ ΒΕΙΥ πιϊϑ! εδαϊηρ; δηὰ τῃ6 1ἰη6 πιᾶῦ θὲ οοιηραγοά ψἹ ἢ 

1616 τηογα οἱοβεῖν ἴπδη ἢ οὗ. 

20-23. ]οῦ ον ἴυγηβ δηά δάάγεββες ἀοά, οὗ νῆοην ἢα ἢδς 
7υβῖ βροίκβη ἴῃ 191 ποῖ δἰγοδάυ ἔγοπι 11 οηνναγάβ. ]1οὉ ομαγροϑ 

αοά νΒ ἱπαϊεγεηοβ ἴο ἢ15 οὔυ, ΜΒ δοξίνο! Υ ἐπμδποίηρ ἢ 15 
βυεγηρβ. 

2ΖΟΌ. Τῆς δῦονε ἰγαπϑίϑδιίοῃ, νυ οἢ ρῖναοβ σοπηρίοἴα ραγ8116}15π|, 

ἔο!οννβ {πὲ τεδάϊηρ᾽ οὗ οηβ ΜΒ οηἷυῃ : ἴπ6 ρσγεαῖ πιδ οσ ἐγ οὗ ὑπ6 

ΜΘ τεδά 7 σέαϑπαῖ απ ἕλοις (πιεγαγ) ἐοοξοσέ αὐ τθ ; οὔθ Μ5 

δηὰ ὦ 7Ζάοι τἰαμάεεί αηα ἰοοζοςέ αὐ ρ16. ϑε8 ῬὮΪ. ἢ, Εογ 7 
σἰα»αῖ, νἶΖ. ἴῃ Ῥταγεῖ, ορ. ]6γ. 151. 
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5: ἼἬΠοιι τί ἰυγηδα πο οἠα [παΐϊ 15 ογιιοὶ ἴο π|6, 

γνῇ τπε πἰρῃι οὗ (γ δαπά ἴπου ρεγβεουϊαβῖ πα. 

33 Ἴπου [165ῖ πη ἊΡ ἰηΐο ἴδε νἱηά, οαυκίπρ᾽ π|6 ἴο τίς ὑροῦ ἱΐ, 

Απά τδοιι ἀϊββοϊναβί πὲ ἰπῖο ἴπε βίογῃ. 

385 ἘῸΓῚ Κηον {παῖ ἴο Ποδίῃ που ν᾿] Ὀγίπρ' πιὸ Ῥδοῖς, 

Απά ἴο {πε δἀρροϊηϊεά πηεειίηρ-Ὀ]αοε ἔογ 411 Πἰνίηρ.. 

3. Ἡον»εῖϊ, Ὁ} ποῖ Γοπε 5ἰηκίηρ ̓  βίγοϊοῃ ουΐ ἃ βαπὰϑ 
Οὖ ἴῃ [18 σα απηῖῖν Γνν}} ποῖ οη ΟἿ οΓΥ ἔοσ Βεῖρ ἢ 

36 Ἰς {841 1 ψερὶ ποῖ ἔἕογ ἴπε υπέοτγειηδῖα, 

Τδμαῖ πὶ 5ου] ρτίενεά ποῖ ἔογ πε πεεὰγ 9 

21. 7λοι: αγέ ἐμγνισα ἐγίο0] ορ. 15. 6319.--- Ρεγεεομέσεί ορ. 16᾽; 
(ἃ :οομρρεςί. 

22. ἀοά ἰη ΗἰΞΚ πιρῃξ δηᾶ πιαὐθϑίυ πᾶν τα οὐ {πὸ τυἱϊπά 

(Ρ5. 18:1), Ὀυΐϊ ἔοτ τηδη 1 15. ἃ ρίἀάν δάνδητυτε, [πε ργεϊυάβ ἴο 

(ερ. ἢ 33) ἀεξιγυοιίοη. ὙΗΘ ἤριτε οὗὁὨ 700 45 ἴπ6 βροιῖ οἵ {πὸ 
νη 5 15 γαῖπεν αἰ γεν ἐχργεββαά ἴῃ 9 (2751). 

23. εαξλ)] τε Ὑμα υπάεγινου!ά, 85 2853 Α].--- δ γέμρ' γιὸ δας λ) 
ορ. 31 η., ὙΠ ἀπε ρῆγαβε ἀεβογρεῖνε οὗ 5860] ἰῃ ἢ, ορ. 3115., 

24. Ἰὴ 15 τἀπιηίο! ΠΡ Ί0]6 : ἔοτ δἰϊεπηρίβ ἴο δχίογι ἃ πιδδηΐηρ' 

ἔγοπι ἰΐ, 866 Ρἢ1]. ἢ. Επιδηάδά 85 αῦοναϑ, ἴπε ν. 15 8η ΔΡοΟΪορῪ 

ἔον ννβδί ]οὉ τεοορηΐζΖεβ ἴο ὃῬ6 ἃ ἰαϑὶ ἔγυ 655 ἀρρϑαὶ ἴο αοά: 

ἀτονηίπρ τπθη οδοἢ δὲ βίγανβ, δηα 50 ἰοῦ, ἐπουρ (23) οογίαίϊῃ 

οὗἉ ἀεδίῃ, 5111 ἱπνοϊ υπιαγν ογίοβ ουἱ ἔογ μεῖρ. Βγ δη αἱίεγπα- 
εἶνα επιεηάἀαϊίοη δ εητγεῖν ἀϊ εγοηΐ πηδδηΐηρ 845 Ὀδεη ρἰδοοά 

οὐ ἴϊπο ν., νοῦ ἤδη τοδάβ, 

Ἡονθεϊξ, μανα 1] ηοΐ βίγεϊοβεά 4 (μεῖρι 9) μβαηά ἴο [με 
ΡοογῖΡ 

Αηά ΓνΑ5 ες ποὶ βανβά (ΌΥ π|6) ἴῃ 5 δ δπλϊν ὃ 

ὙΠ5 ψουἹά οὈνϊουϑῖγ ΡῸ δάμη γα τε “5; δηὰ 1 ἴδ ννουἹὰ 

οοπια ἷπ ΔΌΓΙΡΕΪΥ, 50 αἷϑο ἄοε" 5. δὲ ργοβεηῖ ;ἢ οὐ ἴδε οἴμεγ 

Βαπά, τεδαϊηρ' 'ῃ "6 κι ὯΝ ἔοσ κθ ἼΝ, ἀπά γοπάδγίπρ,, 7..1] λαῦθ ποί 
οἰγείολοά. ... 77 7 λαυς ποΐ τοϑῤέ, ὈοϊΏ νεγβαβ ψουὰ ἢξ ψε]} 
ἴῃ ο. 31; ΨΠῸ {Π6 Ρῇ. ἴδεηβεβ, ορ. ἴβεη 4139. 31 

25. ΤΊ ν. ἴῃ 158 ργεβεηΐῖ ροβιἐίοη (Ὀυϊ 566 αϑδί ἢ.) 158. δχ- 

ρἰαἰηβά 85 ρί νίηρ' ἃ γβάβοῃ ἔογ [00 5 ογὺ ἔογ μαῖρ (᾿πιρ]1εα ἴῃ 39): 

δε μά ρἱεἰοἀ οἴπεγβ ἴῃ {Πεὶγ ἀϊβίγεβϑβ (ορ. 2911-17); νῦν ἤδη ἴῃ 

Ἦϊ5 ονῃ ἀϊβίγοϑβ βῃουϊὰ ἢ ποῖ δρρϑδὶ ἔογ οοπιραββίοῃ Ὁ δ υ. 
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36 ἘοΓῚ] Ἰοοκεά ἔογ ροοά, δηά ενἱ] οδπια : 
Απά ] ναϊϊεά ἔογ ᾿ἰρμΐ, ἀπὰ ἀδγίκηεϑς οδπΊα. 

5: Μγ Ὀονεῖἶξβ ἢᾶνε θη πιδάδ ἴο Ὀοϊ], δηὰ ᾶγὲ ποῖ 5ϊ]επξ; 
Πδγ5 οὗ δῇ οτίοη πᾶνε σοπηα ἴο πιεεῖ πιὸ; 

38} ρῸ δδοιυΐ (1η) ἀατγίκ (αἰεῖγθ) Γιαποοπικίογι εα 1, 
Ι βίδηά ὕρ ἴῃ [π6 Δ55θπιΌΪυ ογγίηρ᾽ ἔοσ Βεῖρ. 

91 λπὶ ὈεοοπΊα ἃ Ὀγοίπεν το ᾽δοῖκα 5, 

Απά ἃ οοπηραπίοη ἴο οβίγίοἑεβ. 

δππεπάβ 50 8ἃ5 ἴο πιαῖκε “5 οοπίίηια ἴῃς ἰπουραι οἵ 35 45 απιεπάεα 
δηά ἰγδηβίδϊθα δον : “"Οὐ᾽ ἀοεβ ποῖ [Π6] ψεὲρ ἔδπαὶ ἰβ. πτη- 
ἔοτϊυπαῖε ἢ [5 ποῖ Γ{πΠ6} 5ου] "οὗ Πἰπι ἔπδὶ 15 γεδάγ ἴο ρεγ 5ῃ} 
Βιϊονεά ἢ" 

26. Α (Ξεοοπά) τεᾶβοη ἔογ 705 ἀρρεδὶ: πὲ ͵β εἰπιβεῖῦ οὔθ 

. ΟΥ̓ δε οἶα55 τεξεγγεά ἴο ἴῃ 33, ἀπά ἴῃ "5 δἷϑο 85 Ἔεπιεπάβα ὃγ Ὦυ. : 

411 ἢϊΞ Πορεβ5 (ορ. 298. 3) ἀγα ρεγιβῃβά. 

27. Μν δοιοεῖς λασυε δέθη νπαΐδ ἐο δοΐῇ ορ. “ΜῪ Ὀονεἶβ αγὸ 

ἴῃ ἃ ἔδσηηδης," [,4. 19 211, τἤδγα, οὗ νἱοἱδηΐ δπηοιίοη δὲ {πὸ ἀϊς- 

γα 55 οὗ Ϊθγυβαίαπι; ἤεδγα, οὗ [οὐδ᾽ 5 ἐπγοίίοη δ ἢϊ5 οννῃ οδ᾽ απη ἶθϑ, 

οἵ αἱ ἴπε σοπῆϊος Ὀεΐννεει (36) ἢἰ5 πορε οὗ ροοά δηά ἔδαγ, οἵ (57) 
δου δὶ Ἔχρείεηοο, οὗ αν]. Βιῖὲ "0 ὄνβθῆ 50 ἰβ ποῖ ἃ νϑυ πδίυγαὶ 
ΡδγΆ 1161 ἴο 375, 15 βυιβρίοϊοιιβΥ β' π΄ ἴο 160, ΔηἋ τᾶν αν ἀϊ5- 

Ρἱδοβά ἃ 1ἴπὰ πιογα οἰ οβεῖν ρδγδι!εῖ (ορ. 1,8. 139. 11) το 5. Βυ. 
ΠΗΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ οαχἱβ ἔπ 6 ννΟ]6 ν.---αγε ποέ οἱϊορ] ορ. οὗ ἐχοϊϊθά 
δπιοίίοη, “( ΠΥ Ὀονναῖὶς βουηά, οἵ πηδῖζα ἃ ποΐβα,᾽" [5. 161}; ““Π6 

βουηάϊηρ, οΥ ποῖβε (ΕΝ. γεαγηΐϊηρ), οὗ [Υ Ὀοννεῖβ,᾽" 64)6. 
28. 7 οὺ αδομέ ἐπ ἄαγᾷ αἰέγ6] 80 Ῥβ. 386: ορ. 3516; ἀπά 566 

511 ῃ.-- ὕοοημογίθ1) 50, ὉΥ ἃ βρῇς επηοπάδιίοη, Ὁυ.; 

«ἷἰδομέ ἐλθ τη, ΜὨϊο ἢ45 Ὀδθη Ἔχρίαϊπεα ἴο πιῶ ἴῃ ἃ 5ιπ- 

1655, πιίβεγα θα οοπαϊτίοη ; ογ, δίκα οἱοβεῖὶν νυ [6 ργεσεάϊηρ᾽ 

νοσγά : ἀαγίς, ποῖ νυ συηθυγη, δυῖ αἴδεδβρ: 566 δ]. ἡ.-- 

7. λὲ αςϑοριδὶ»}] οἵ ἴῃοβε μαϊπεγεά δγουπὰ δἰπὶ (Π ε].}, Ῥβίογε 
Ῥδορίβ βθῃθγα ν 85 ΠΊΔΩΥ 88 δἃΓῈ ργεβδηΐ δοιυΐϊ ᾿ἷπι, πϑδιὶν 

(45 Ῥγ. 268) -- ορεπὲν (Ὠϊ.), οὐ ἱπ ἴΠ8 ρυθ]ῖς ἀββαπΊ οἷν οὗὨ {πὰ 
οοπιπιιηγ---πεῖπεν [οὉ δοίυα!!ν 511] δἰζεπά5 ἰΐ, οσ, 45 ἃ ἱερεγ, 

οου]ά ἀο 50, Ὀεΐηρ' οὗ πο ἱπιρογίδποε (Βι.): 566 4150 ρἢῃΪ. π. 
20. ]οδ᾽ 5 υπα!]!ενίαἰεά ἀπά πηρἱτἰοα 5 εγίηρβ 041] ἔογῈ ἢ ἔγοπι 

Ἀἰπι, ἀπά πὸ ψοπάεσ (23), ογἷεβ δ5 πιείπο ον 85 ἴποβε οἵ 
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80 Μυ 5Κίη 15 δ]δοῖς (απά 4115) οὔ πιϑ, 
Απά πιν Ὀοη65 8Γ6 βοογοῃϑα νυἱτἢ ἔδνογ-μοδ. 

31: Απά (188 πκιβῖς οΥ) ΠΥ ἢδῦρ 885 ἑυγηοά πο πιουγηΐηρ, 
Απά δαῖ οὗ πιν ρίρε ἱπῖο βουηάβ οἵ ἔῆεπὶ (Παὶ ννεερ. 

4οἴκαῖ ἀπά οβίγίοῃεβ. (ορ. Μίο. 18).---- γαοζα δ] 58ε6ὲ δέ. σν.; 
οἴδογβ γθηάεν τοοῖυες (2). '. 62οδ). 

308. 866 οη 27.---. ορ. Ρ5. τοζύ. Τῇα ν. ψ τ ἢ 115 τείδγεησα 

ἴο ἃ οοιρίε οὗ {πε βγιηρίοπιβ οὗ [οὐδ᾽ 5 ἀΐβϑαβε πιδὺ ὃς πιὶϑρίδοεά 

(ορ. Βυ.). 
1. 1οὐ᾽5 βαγρ δηὰά ρὶρε ἰπϑίεδά οἵ {π6 πιοῦσυ δπα οδπδογίμ 

βίγαϊῃβ ἔογ ψ ποῦ ὙΠῸ νογα παῖυγα!γ δάδρίεά (2113) ΡΙαῪ πον 

οΟηΪϊγ ἴδε βδἀάεϑβὶ δἷγϑβ. 

ΧΟΧΧΧΙ. 10Ὁ 5ο᾽δπιηῖΐν γορυάϊδίαβ 411 β'π δυο 85 πιῖρθί βᾶνα 
ἀεδεγνεαϊν ἀγαννα ἀροη δἰπὶ [π6 οναγνν πα πληρ' πιϊϑέογίαπαβ, 

ποῖ μδά ἐυγηεά δὶ5 ον (ο. 29) ἱπίο πιουγηΐϊηρ᾽ (ο. 30 : 205}). 
Τῇ τερυάϊδιίοη οοηβίϑίβ οὗ ἴῆγεθ αἰδπιθηῖβ : (4) ἃ βεπογαὶ 

οἷαῖπι πὶ ἢὶ5 16 ἢδά Ὀδθη νἱτίιοιβ, νυ ἢ τὯ6 στουπάβ  ὩΙΟΒ 

μδά Ιεὰ πἷπι ἴο {π6 ἀεἰ!θεγαίς οποῖσα οὗ νἱγίια, 16; (δ) ἃ 
τερυσϊδίίοη ἰη ἀεἰδ}} οὗ ἃ ἰαγρα πυπηῦεγ οὗ βίη! ἀεεάβ, ἔδεϊ πρ5 

δηὰ αἰ(ἰτυά65, δ᾽ δέ, 88.140. (0) ἃ ραϑβϑίοηδίε δϑβεγίίοη οὔ ἢἰ5 γεδάϊ- 
Ὧ655 ἴο ἰΑΥ Ὀᾶγα Ὀδέογε ἀοά ἴδε τεοογά οὗ δὶ5 18, δηά οἵ [8 

οοηνϊοἰίοη οὗ Ἰπϊορτν ψ μοῦ μα οουἱὰ Ὀγΐηρ ἢ Πίπὶ ἰηΐο {πὰ 

ΡΓαβθῆσα οὗ 6οά, 86:5, Αἱ ρτγεβεηΐ (9) ἱηϊεγγαρίβ (6); Ὀὰυΐ [815 
τυ 6 ἄνες ἴο ταϊβρ δοαπιθηῖ, ποῖ, δοννανογ, οἵ 85:87] ἔγοῃὶ ἴπ8 

Ὀερὶπηΐπρ᾽ οὗ ο. 31 ((μ6. δὲ. 2479), θαξ οὗ 88:00; {ῃ65ς8 ἰδίῖεῦ 
νν. οτρίμαιν βίοοά βοπιονβογα θεΐνθε ὅ δπά 86, Ῥυϊ ψδεῖδποῦ 

δεν ν.δ, Βοϊάδυοίυ5 (1637) 45 οἰϊεά Ὁγ Βεϊ. ; αἴϊεγ 123, Βιυ. ; δἴεγ 

15. Ἡοηιϊῃ.; δῆσον 52, Με. υ.; αἴενγ "5, Καοηηίϊοοϊξ, οὐ δέϊογ δι, 

ψΠογα ἴῃ ἴ6 ἀποογίδιηἰυ [ΠΟΥ γα ρἰδοαά ἴῃ ἴπ6 ργεβθηΐ γδηβ- 

Ἰαϊίοη, πιιδὲ Ὀ6 ἰδεῖς υπάεοίογηληοεά. Ηδνίηρ θα δοοϊ ἀβηΐδ νυ 

οὐμτεά, πὰ νν. ννεσα δάάδα δ {π6 οἷοβε οὗ (πε ο.; ᾿υ8ῖ 85 

[5. 3852, Ἡ ΠΙΟΣ οΥ ΒΡ ΊΏΔΠΥ βἰοοά δῆετν ν. (βεε 2 Κ. 2οδῦ). [{ 158 
Ροβϑί [6 (5εαὲ ἢ. οὐ 3035) ἰμαὶ πε Ὁ. μὰ5 βυβεγεά ἔαγίβεν ἀϊ5-. 
ἀττδηροπηθηῖ, ἃ5 Ἡδίος, Βὶ. θυ. ἀῦριιθ. Βαΐῖ (1) ἱπ βρίϊ6 οὔ. 
ἐπεὶτ ἀρβθηοα ἔγοπι (ζ, 11 15 ἱπιργοῦδδῦϊα ἐπδὲ 16 ἀγα δῇ ἱπίεγροϊα- 

ιἰἰου (Ηδίοϊ, ΒΙ. δπά Ὀυ.). Εογ {πὸ νν. τίηρ' σεηυΐης, ἀπά ἱξ 
δὑτυρῖ, ἀγα πιυοῖ 1655 δυγυρὶ ἴδῃ δ᾽ δὲ γγου!ά 6 τ|ῖϊδουϊ {Π6π|. 
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ΧΧΧΊ. 11 πιδάς ἃ σονοπδηὶ ἢ Πὶν Ἔγ65; 
ον, ἔπεη, οου]ὰ 1 (εναη) Ἰοοῖς τροη ἃ νἱγρίῃ 

(2) πη δϑ8 πὸ βυβῆοϊεπε πιεδηβ οχίβί ἔου γεϑίογίηρ' ἴπ6 οτἱρίπαὶ 
(ἔ δπά ἰπ 80 ἔδγ 85 ἰΐ αἰθβεγεά ἔγοπι ἔπε ργββεηΐ) ογάδγ. [ὴ 
ἴπεβα νν. δηά 83:20 ἐῃε τερυάίαιοη5 οὗἩ βρϑοϊῆς 5'πβ ἰδκε ἴδε 

ἔογπι οὗ ἱπιργεοδίίοηβ ὉΥῪ [οὉ οἡ ᾿ιἰπιβοῖέ, ἡ ἢ δά οσοπιπιεά 

{δεπι; δυΐ, 45 Βυ. π45 ροϊηϊςα ουξ, {86 “ 1 οἶδιδαβ ὁσουγ 15 

οὐ 16 {{π|65, ἴπε ἱπιργθοδίογυ οἷδιιβαβ ΟὨΪΥ 4 ἐϊπιε5 (8. 10. 53. 40). 

{δε τεϊδεῖνα ᾿ηΐγεαυαπου οὗ πε ἱπιργεοδίογυ οἷδιιβθβ πῆδυ τνεῖΐ 

Ὅ6 ἅτε ἰπ ραγί ἴο ἔπε ἔογίυπεοβ οὗ ἴῃς ἰοχί, Ὀυϊ ποῖ δηθγοεϊυ ; 

ἴον ἴδετε ἰβ δ ἰεαϑὲ πιο ὑπαΐ 15 οογγεοῖ ἴῃ Βι.᾽5 ἔυγίμεῦ 

οὐϑβογναίίοη, ἴπαὶ 6 “1 οἴδυβεβ δα οἴδη οοπιρίηθα ἰηΐο 
Βίουρβ οὗὨἨ ούριεαν σομέσγιέ (δ. 1, 12.15.19. 30, 81, 3, 36. 36 88, 80) 

ξο]]οννεά ὉΥ ἃ βἰηρὶε ἱπιργθοδίίοη; παῖ δὲ οἵπεγ {ἰπ|65, 45 οἴζϑη 

εἰβεινῆεσε (α-Κὶ 149), ἴπ6 ἱπιργεσδίογυ οἴδιιϑε ἰ5. 5 ΠΊΡΙΥ οὐχ οά; 

δηὰ τῃαΐ δὲ {ἰπι65 (δ ἢἢ τῆς “41 οἴδυβα ἰ5 ἔ]οψεά ἴῃ 1ἴθὰ οἵ 
8η ἱπιργεσδίίοῃ Ὀγ ἃ ἀϊγεοϊ δϑϑογίίοη πδὲ ]οὉ πδά ριγβυβδά {μὰ 

ΘΓ ορροϑβίζα οουγβα ἴο ἴδαϊ τερυαϊαϊεά ἴῃ τῃ 6 “1 οἶδυβε. ἷἰ 

νου Ὀὲ ἃ σγεδΐ πιϊςίακε ἴὸ γεάυοα 411 [ἢ 15 ναγίθῖυ ἴο {πε 
πιοποΐοηοι!β ταραςτίοη οὗ ἃ 5'πρ]ε βοῇεπιθ. 

1-4. ]Ἰοῦ, δἱ (παι {ἰπ|6ὲ ἀπϑἤῆδίκθη ἰη ἴπ6 6] εἴ τπδὶ [86 ροτγίίοη 

αἰοιεὰ ὈΥ αοά ἴο νἱοκεά πιὲεὴη ψψᾶ5 ἱμναγίαίγ ἀϊβαβίεν (Σ ὃ), 

δηά οοηνϊποεά δαΐ ποίπίηρ ἰπ δὶ5. 116 ψουὰ ἐβοᾶρε ἔπε ἐγὰ οἵ 
6οά, πεά ἔτοπι πε ἢγβί πιδὰβ 1ξ ἢ15 για. οὶ ὄνϑη ἴο δἱΐον μἰ5 

εγ65 ἴο ψδηάεγ ψἤεγα ἴδε Ἰυ8ῖ οὗἩ [6 ἐγα πιὶρῃς τεπιρὶ πἰπὶ Οἢ 

ἴο 5ἰηδι! δοῖ. 

Ι. 7ν»ππασδ α σουσπαηπέ τοίδλ] οἵ, ταϊμεσγ, 7 ἐριῤοςθαῖ α οουεπαρέ, 

οὐ γα, ογι, [6 ρύβρ. Ὀδίηρ ποῖ ὮΨ (5Ξες Ζόχ. 5οϑὄ), υϑεὰ ψβδθη 

δαυδ] οοηϊγαοιίηρ ραγίϊαβ δὲ σοηοδγηθά, Ῥυΐ ὁ (2.) οὗὨἨ {δε 
βιυροτγίον ρταηιηρ οοηπαάϊτίοηβ ἴο δηοίδογ: ορ. 6.9». 2 Καὶ. εἰ: 

“ εποίαάα πιαάβ ἃ οονθηδηΐ τὐὐτῃ (6) {μ6πὶ, ἀπά πιδάβ {Π8πὶ 
ΒΟΑΓ. . . δηά οοπηπιαηδεά {πεπὶ, Ξκαγίηρ, ΤῊΪβ 15 {π6 (μην 

τὲ γε 58.411 ἀο." Τῇε ἴεγπιβ οὗ {πὸ γὰ]8 ἱπιροβεά ὉΥ ]οὉ οὐ 

Εἷς αγεβ 'ξ ποῖ ἀϊγεοι!υ ρίνβη, ὑπ|655 ὦ υὐγρὲμ (Π0}Π2) 15 πιθ γαῖ 

ἃ οογγυρίίοη οὗἉ βοπὶθ βἜπογαὶ ἴθγπὶ βυοἢ 85 Π03», ἔογ τοέοζθάρδες, 
ἐριῤίφέν (ῬεΑκ6); δαϊ ἴῃ Δ οαβ6 3: ξυρρεβὶ ἔπδὶ (Π6 τπι]6 νγὰ5 

Ῥογίδοι Υ ρϑποσγαῖ; δηά, ἰπ {π6 ργαβαπὲ ἰοχί, Ὁ ὃν {π6 γῃμαίογισδὶ 
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3 Ἐοὸγ ψ»δδῖ 5 [πε ροτγίίοη (αρρογίοηςα) Ὁγ αοά ἔτοπι ἀρονβ, 

Οἵ νῇαὶ ἴμ6 πεηϊΐαρε (ρίνεη) ΌῪ ἴπε ΑἸπιρ μν ἔγουι ἴΠ6 
δΒεῖρῃῖς ἢ 

8 ᾿ς ἴἴ ποῖ σδίδη ἔογ [πε υητὶρῃίδουϑ, 
Απά ἀϊΞξαβίεγ ἔογ ἔπ ᾿νογίκογβ οὗ ἱπίαυϊίγ ὃ 

4 Ἠοῖῇ ποὶ δέ 866 ΠΥ 8475, 

Απά πυπιροῦ 411 μιν βἴερϑβ ὃ 

ΒΊΕΡΙ Βαναε ψαϊκοά ἢ ἰπϑι ποουυ, 
Οἵ τὴν ἔοοϊ δίῃ μαβίεά υπίο ἀδοεῖξ; ᾿ 

αυδϑίίοη (566 ΡΒ1]. η.} ἰπά γε ε Υ ἱπαϊοδίεβ 18 πδίυγα, ἰπϑίδηοὶπρ' 

οὔδ οὗ πε βυδίίεγ ἐεπιρίδιίοηβ ἀραϊηδὶ νοῦ ἴῃς ρθπογαὶ γαϊα 

ννᾶϑβ ἀϊγεοίδά (ορ. 15. 3216, Ῥ5. 1193. υ. ἀπιεπάβ, αν βεῖν : 
ταδάς ἃ οονεηβηΐ. .. ποῖ ἴο ἴοοκ ὕροὴ ἃ νἱγρίη ; [οδ᾽5 

ςονεηδηΐ ψ85 τοῦ ὶάογ {ἤδη (ἢῖς; δηᾶ " ἄοθς ποῖ Ὄχῆδιιϑὲ 

Ὀυϊ ΠΠυϑίγαϊαβ 115. δρρ᾽!οδίίοη : ἕο δχαπιρίθ, 1 τείγαϊηθα ἔγοηι 

ἐνδη Ἰοοκίηρ᾽ ἀροη (ορΡ. 15. 33,6, Ῥ8. 1105) ἃ νἱγρίη; ὦ “ογήονὲ 
ἔτοτι ὑπομαβία δοῖβ 1 ἱκαρί πηγυβεῖ ἔγεαε. ὍΤῆδ οοπιραγίβοη ΨΒ 

Με. 553 15 ἱπιογαβεηρ, θας [πε εἰ ῖοαὶ ̓ υάρτηεηΐ 5 ποῖ αυϊξα (86 
βδᾶπια; ἴογ δεγε ἴδε Ἰοοῖς 5 ἀνοι δά ποῖ 45 Ὀεΐηρ' ἴῃ 1561 βίπαι, 

Ῥυξ 45 114 0]6 ἴο ἰεδὰ οπ ἴο οιιϊιναγά σοηάιος, (π6 ““νΑΥ5᾿ δηά 

“ἐ βἴερβ" οὗ ν.6, δηά ἱδεγείογε ἴο ἐπε ρυπίϑῃπιθηΐ οὗ 5'π (ορ. 

Ἐσροΐυ5. 95). 
2. Ορ. δοῖϑ 2128. Αἕὔἱ {86 εἰπι ἤθη [0Ὁ πιδάα ἢἰ5 για οἵ 

116, ἢ6 5111 Πεῖ4 ὉΥ {86 ουγγεηΐ ἀοοίγηα οὗὨ βίῃ δηά βΞυβεγίηρ' 

ψ ΒΟ μδά Ῥδθη πιαϊπιδίηθα Ὁγ {π6 ἐγίεηάβ ἴῃ {Π6 ἀεραῖθ, δπὰ 

Βδά Ῥεδὴ υπᾳυοΞκιοηδα ΌΥ Βἰπιβεῖ  {Π] Πἰ5 ρεγβοπδὶ Ἔχρεγίθπος 

ββονδά [18 [αἰβεποοά. ᾿ ΤῊΪβ ἀοοίτίης ἐμεη τεβίσγαϊπεά Εἰπὶ: 
οΡ. 15.38.8. 

4. 416] ἐταρβδῖῖο : 6 ῇοβα βίδηδγαὶ ρυϊποῖρίε οὗ δοιίοῃ ἰ5 5 

ἱπαϊοαίεά ἴῃ 3. 5 δηὰ ψῆο, {Βεγοῖογθ, τν 1} ρυηἰβἢ πιο, ᾿ἔ ΠῚ να γ5 
δἃτα ψτοηρ..---Ὦ. ορ. 1415. 

5-8. Εἰγβὲ βϑοϊίοη οὗ {8 βρϑοΐδὶ γερυάϊδείοη : νν.δ. 7 “1 
οἷἶδιιβεβ, δ᾽ ραγεηϊμεῖίο, 8 ἱπιργεοδϊίΐοη. Ἐαδρυαϊδιίοη οὗ ἀϊΐ5- 

Βοη ΚΙ δηά (72) σονεϊοιιβη 6885. 
5. Ἡναϊξοά τοίδλ] πιαὰς ἃ οοπηρδηΐοη οἔἴ.---Ζιείποογβ»} οτ ἔα 156- 

Ἰοοά (7, 45 5 1:25 262).-- ζθνιίο δοθ ἢ] ἴο σοπιπῖξ βοπια δοῖ οὗ 
ἀδοοὶξ οἵ ἔγαυιὰ (ςρ. 15. 597), ογ, ροβϑίίγ, ἢ ρεγβοηϊδοβίίοη 
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5 ([μεῖ πιὲ 6 "νεϊρ βεά ἰπ ͵ ι5ῖ βοδίββ, 
Απηά εἴ ἀοά ἵκηονν πὶ ἱπίερτη :) 

ΤΊ ΤΥ βῖερ τυγηεά ουξ οὗ ἔπε 8, 
Οὖ πιγ πεαγί ννεπί δέζεν ΠΥ δυ68, 

Οἵ 'ουρδε᾽ οἷανα ἴο πῪ παηά5, 
Ὶ εἴ πι|δῈ δονν δπὰ δποίμον δῖ, 

Αμπὰ ἰδὲ πὶν ργοάμπος Ὀ6 υρτοοῖδά. 

91 πλπα μεδγὶ ννᾶ5 δπεϊοεά ου δοοουηξ οὗ (αποῖμοτ᾽ 8) υυἱἕδ, 
Οἵ δδουΐ {πε ἄοοτ οὗ πιν πείρξρουν 1 ΔῪ ἰπ νναἱξ, 

85 ἴῃ ", ἴο (Π6 ἢοπιε οὗ ἀεοεῖξ, ἰο πιδῖκα πγϑβοῖξ ἴῃς πουξεπιαῖα 
οὗ ἀεοεῖξ. 

6. ]ἸοὉ ἰ5 ποῖ Πἰπιβ}ῖῇ ἃ ἔγαυά ; ἰξ ψεϊρβεά ἢε νἱ}} 6 ἔουηὰ 
[11 ννεὶρδμι : ορ. 1ἷ η. 

7. ἸοὉ " Παά ηδνεῖῦ ἀεραγίεα ἔγοπι ἴΠ6 ἂν οἵ γεοϊτυάε, πος 

οοηδεηϊεά ἴο ἀερτίνε δὶ5 πείρῇρουγ οὗἩ δηγίπίηρ οὗ δὶβ ἴπαὶ πὲς 

εγεβ οονοίδά, ποῦ ὃ πδὰ δὴν ἔγυϊε οὐ βίδίη οὗ υπ)υβὲ μαϊη οὐ 
ἔγαυδ ὄνοῦ δίιυοίς ἴο ἢ15 βδηάϑ : [(ἢΐϊ5, ἰη νον οὗ 8, ββοιβ ἴδ 

τλοτα βρεοϊῆς (πουρβὶ ἱγίηρ θείη τς ταῖμεγ σδοηογαὶ ὄχργος- 

βίοῃβ. ΜΙ δ, ορ. 23}3.-- 18» πῖν 6»65] ορ. Νὰ. 1583; ἀνε 
ἱξ Ὁ 15 Ἰηοοηδίβίαπε ἱτἢ 1, 1 5 ἡοῖ δῇ ἱποοηβίβίθηου πὲ 68115 

ἔογ τεηιονᾷ.--- ΟἹ }1] ἘΞ} α “ροέ. Ορ. Ὠϊ. 1318, 1 5. 125; 566 
ΡΒΙ. η. 

8. 1 ]οὉ παά ἀερτίνεά οἴδμετβ οὗ τῆδὶ 85 τ ρθε ἐπεῖγας 
(δ ἢ, εξ μἰπι θῈ ἀερτίνεά οὗὨἁ 1πὲ ἔγαϊξ οὗ δὶ5 οννῃ ἰαθουγβ. Ὁρ. 
5΄ 2γ18-.; ἴογ ἔπε ργονογθϊαὶ ρῃγαβίηρ οὗ κ, ορ. Πὲ. 285..- 

Ἵν 2νοάμοο] 8ο (ἘΝ.) γταῖϊμεγ ἴδῃ "εν οδεῤγίηρ (ἘΝ πι.}: 566 
ΡὮΪ. ἡ. 

9-12. ϑεοοπά ββοϊίοη : γερυδϊαϊϊοη οὗἨ δάιυϊίξετγ: 5.“ 1 
, οἴἶδιες, 10 ᾿πηρτεοδίίοη, 1: σοπηπηθηξ οὐ ἴπ6 Πεϊπουβηθββ οὗ {πὰ 

βἴη. 
9. Ϊοῦ μαάὰ πενεῦ ἰατἰκαὰ δδοιξ [ὶ5 πεῖρῃρουτ 8 ἤουβα, 

ΒΘΟΓΘΕΥ τναϊοξίηρ {ΠΠ] Πὰ σπου ρὸ ουΐξ δηὰ [9Ὁ 5ο οδίαϊῃ δοοθβ5 

ἴο πὶ5 να: ορ. Ῥγ. γδ 9. 19. Αδοι] ἴθ βοπῖα σονασ ἱπ ἴδε 

περ ουγῃμοοά, ἔγοπι νοῦ Ὧ6 οουἹά νναῖο! ψῃο οᾶπια ουΐ οἵ 

{πε ἀοοτ; ποῖ αὐ (ΕΝ. ; 566 ρΡῃΠ]. η.}, 2.6. ἰπ, ογ ἱπιπηβάϊαίεϊν ἴῃ 

ἔγοηϊ οὗ, ἴπ6 ἀοογιναν, ψβεγα [86 Βυβθαηά σοπιίηρ᾽ ουΐ πιιιϑῖ 5668 

δΐπι. 

1 
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10 ΤΏδη [εἴ πὶν να ρτίπά ἔογ δηοίπεγ, 
Απά [εἰ οἴπετβ θον ἄοννῃ ἀροῦ Πογ. 

Ἢ Ἐὸγ {πὶ 'γαγα νοκοάποβϑ, 

Απά (παῖ ψδγα ἰηϊαυλν (ἴο 6 ρα πὶ5ῃ64) Ὁγ ἐπ ᾿υάρεβ : 

15 Ἐὸγ πδὲ ψνεσγε ἃ ἔσε δὲ νου] σοηβυσῖα απίο ΠὨαβιγυοίίοῃ, 

Απά νου]ὰ ἴ Ὀυγη 1 411 τῪ οΓΟρ5. 

10. Ονγίμᾶ γῶν αἀποίλερ] Ὀδοοπηα δποίπεγ᾽ 5 πιεαπεβὲ 5ἰανα 
(ερ. ἔχ. τιῦ, 15. 475, 165. 1652); 50 ΔΑ; 35 νν}} αἰϑο, δηὰ ννὰβ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἱπιδηάεά ἴο, θεαγ ἃ πιεδηΐηρ' ρδγβί!εἰ ἕο ἢ (5εα ρῃ!]. η.). 

Βυΐ ψΕΙΟΠανΟΓ ΔΥ δ Ὀε ἰαΐίκθη, ἰδ ργοῦδ ν ἱπιρ]165 πὶ [05 

να ἴῃ ἴΠς6 δυρροξαά Ρυΐ υητγεδὶ οαβα 15 ποῖ οὗ δεγ ονὴ νν}}} ἴο 

Ῥὲ υπέλι ει! το πὶ, ὈυΣ ἴο 411] ἃ νἱοῖπὶ ἴο ἀποίμοσ᾽β νίοϊδηςε : 

ορ. Ὠὲ. 2839, “11 ἀοεβ ποῖ 5διϑέν ουὐῦγ δἰ ίοδὶ ββηβα ἴδαΐὶ ἔοσ 

710}᾽5 οἴδποε δὶβ νέες ψῃο μαὰ πὸ 5ῆδαγε ἴῃ ἰξ, δυξ τνᾶβ γδῖπεγ 

Βαύβοῖ  {π6 βυβογεγ ὈῪ ἰΐ, Βῃου!ὰ Ῥεαγ ἔπε ρτεδίεδι ραγί οὗ {πὸ 
Ῥυπίβηπιεηΐ : παῖ 15 ΟὨΪΥ Ροβϑίδῖα βεσδιιβα (ἢ νυϊέδ 51}}} οουπεεά 
Θϑϑθῃ δ! ἃ5 ἴΠ6 πιαπ᾿8 ργορεγίγ," Ὠυ. 

11. Ἡίοκοάρθ55) ἴπ6 ἴδγπὶ (Π|2}) 15. ἃ βίγοηρ οπβ (Ηοβ. 69, 
Ργ. 2ι57), υδεὰ ΘΒρδοῖδ!Υ ἰπῃ σοπηδοζίίοη τυ] βοχιδὶ οἴξηοας 
(ν. 1817 2014, ὦᾳ. 2ο5).---Ὦ. Α αρταπὶ οβξηοε ποῖ οχΐυ 
δι δ)οοῖ ἴο {πὸ αἀἰνίπα ρΡυπίβῃπιεπί, θὰϊ ἀεαῖς τ Ὁ {86 τηᾶρὶ5- 

ἰγαῖθβ δηά {πε ογί πγίηδὶ ἰανν (ων. 2019). 
12. 2:07] ρδγδ!!εἶ ἰο 207 ἴῃ 11 δῃὰ ρἰνίπρ' ἃ βεοοπά γεᾶάβοῃ ἔογ 10; 

Ῥυξ ἰη 12 1 οουά 6 “611 βρατγαά, 13 Βεΐηρ {πη οἰϊπιδοξὶο ἴο 11, 

, Εὸγ δάιμίοιυ 85 ἃ ἤγε σοπϑιπιίηρ (Π6 δάυϊεγογ, 566 Ῥχ. 651- ἢ 
ΠΡ. αἰ5ο 51. 953.---α ,ρε ἐδαΐ τορι σορεσιριθ τεριΐο Τ εέγμοέϊο»] 

ἃ ἢγα 80 ἤξγοβ ἴπδὶ ἴξ ψουὰ ποῖ Ῥαγη ἰΐβε! ουἱ (Π] 1 πδά 
Ὀυγηῖ ἀονηῃ ἴο 5601: ορ. Ὠϊ. 22533.- 2 εείγμούοη} Ἡφθδτ. 

«Αδασάοπ, 85 265 (η.). -- Βω»] 14. ὠῤτοοί.--- ΟἾῸρ5] 1Ε σγοῤς 5 
ΓΡΒΕΥ το Βαγα, ἴῃς πιϊβρίδοεά ϑβεοίϊίοη 883-20 46 8]Π}πρ΄ αἷβο ντἢ 
7005 ἀρτίουϊαγε πᾶ να οτγρίηδιγ [ΟἹ] οννεὰ 13, 

134-20. ΤΗγά ββοϊίοη : γϑρυάϊαείοη οὗ πανίηρ ἀϊδγοραγάεά 

16 οἷαϊπι5 οὗ (4) ἢὶβ οὐνῃῇ 5ἰανεβ, δ.1δ; (δ) οἴμοῦβ ἴῃ πθεά---ἢα 
ΡῬοοῦ, ἴπμ8 νίάον, 16 ξαιμεγίεββ, 16 9... ὙΠῈ βεβοϊίοη οοπίδϊίηβ 

δανεσζαὶ "" 1 οἰαιιβεβ (13.16.19. δας ποῖ 39) ἰπιαγβρεγβθά τ νν. 
Ἰηαϊσατηρ ῥγίηοῖρεβ γαϑίγαϊ πἰηρ οὐ συδγαΐϊηρ [005 οοπάμοϊ ; 

Ῥυΐ {πὰ ἱπιργεοδίίοη ἰ58 ἰδοκίηρ, ἔογ {π6 ἱπιργεοδίίοη ἴῃ 33 ἴοο 
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15 161 τεὐεοίεα {π6 οδυβα οἵ πιν βίαν, 

Οὖ΄ οὗἉ πὶ πιαϊά, νῆθη ἴπεγ σοηξεπάεα νἹ ἢ π|6--- 

16 Ὑγμαῖ ἴπδη 5841} 1 ἀο ψβεη αοά τγβεῖἢ αρ ὃ 
Απά ψ ἤδη Πα οοπιοίῃ ἴο ἱπαυΐγε, δὲ 5841} 1 δηβινεῦ Πί αι 

16 ὉΙά ποῖ μα ἐμαῖ ἴῃ [Π6 ννοπὶῦ πιδάδ πιὲ πταῖκε ἢἰπὶ ἢ 

Απά ἀϊά ποΐ οης ἔδϑιιίοη ι.5 ἰη π6 ΟΠ ἢ 

1611 ψ Π ΠΠ 6] ἃ ουρῶι ἐμαὶ (πὰ ροογ ἀεβίγεά, 
Οἵ οδυξαὰ {πε ἐγεβ οὗ {πε νἱάονν ἴο ἔα! ; 

1 Οἵγ δῖα τ ρογίίοη (οὗ Ὀγεδα) δἱοπε, 
Απὰά [Πα ἐδίπεγίθββ αἷς ποῖ {πογοοῖ--- 

Θχοϊυϑίνεῖγυ οογγεβροηάβ ἴο 5: ἴο Ὀ6 τεραγάεά 45 γείεγγίηρ' ἴο {πε 

νος σσοὺρ οὗ γτερυάιδίοηβ ἰη 15.321, 

13. ]οῦ μαὰ πεν ἱγεδϊθα ἢὶβ δίανθβ ἀδβροιοδιγ, Ὀὰϊ δά 

Ὀεεη ρονεγηβά ὃγ τῃ6 τπουρῆς (18) {πᾶὶ [πὰ βαπὶ σοά ψῇο 
δὰ ᾿ανιϑῃεά βιοῃ σᾶγα οἡ ἢίπὶ ἴῃ ἴπ6 ψο (ΟΡ. 1οϑ δ) πδὰ 
αν: ϑῃηθα ηο [655 οἡ 15 ϑίανεϑ ; Ὀδίογα πα ἶανν 5βίανεβ δὰ 5οπι6 

(Εχ 211-11), Ρυὶ ἔενν τίρμῖβ; υῖ 10, ψ ἤδη μὶ5 δίανεβ δά 

Δ Ππρ ἴο ὑγρὸ δρίηβ ἢῖπι, ἐνεὴ {πουρῇ {πεῪ πιρὶ μαναὰ 

Ὀεθη ὑηδῦ]ε ἴο πιᾶκε οὗ ἰζ 4 σᾶβε αἱ ἰανν ἀρ αίηβί ἢἷπὶ, αἱά ποῖ 
ἴαγη παπὶ σοηϊεπιρίθοι 57 αὐνᾶν, θυ εχαπιηεαὰ πὰ οα56 85 

τὶ Ὀεΐννεεη ἔθ! οὐν-ογεδΐυγεβ οἵ ομς αοά, ἀπά, 50 ἔδγ 85 πιῖρῃι 

Ὁ6, 45 ἢδ Ἔχρβοίβά ἀοά ννου]Ἱά ᾿υάρε ἰΐ αἵ Ηἰ5 αϑϑίῖζε (13). 

14. Κἰδοίλ ι] ἴο Ἰπάρπιεηΐ ; 566 Ρἢϊ]. π.---Οὐπιθέλ ἐο ἐπεφωέγε) 

᾿ΡΌ 85 718 (566 ἢ. ἴπεγα). 
15. Ορ. Μαὶ. 219,.-- -Τῆε εἰϊοαί βἰδπάροίηϊ οὗ {πα ν. (5εε οῃ 

18) 15. νϑγὺ γαῃιαγίκδθϊθ, ἀηαὰ ἃ βιγιϊκίηρ ΠΠυϑιγαίίοη οὗ τς ἰηδυ- 

Θδῃος οὗ ἴῆς οοποερίίοη οὗ αοα οἡ οοπάϊος. 7. ἐλ6 τοονμὖ ἰ5 

δπιρῃδίίο : δδγίΐθγ (1 βῆ) 700 μαά δγριιδὰ {πὶ 41} [πὸ πιαγνεί- 
οι σᾶγα ἰανίβῃβά ὃν αοά οἡ ἢἰπὶ ἰπ (ἢ ᾿νοπὶρ μάνα Πΐπὶ ἃ 

τρί ἴο θεὲ βυγργιβεὰ δ ἀοά᾽β ργεβεηΐ ἀδδιηρβ ν ἢ Ὠΐπι, τυ ἰοῦ 

δεαπιεὰ ἴο 6 ρυγεῖν ἀδβίγιοϊινε; Παγα ἃ 5 ΠΏ}1ὰτ ᾿ἰη6 οὗ δὔρυ- 

τθηΐ 15. ἱπιρ]Ἰοῖς : νυνὶ αοα Πα5 ἐδϑῃϊοηβά νὰ σᾶγα πιυϑὲ δὲ 

ἰγοαϊθὰ υνἱτἢ οατα δπά γεβρεοῖ Ὁγν ἀοά᾽β οἵδδσ ογϑαΐιγεβ. 

16. Οπρλ ἐλαξ ἐδ 2οον ἀεείγοα) οἵ, ἐλθ ῥοον )νε (τολαΐ ἐλ 6)}) 
ἀεοεϊγε(α).---Τὴ,6 4γ)65. .. ἐο Μαϊῇ τἈγουρΡ Ἢ Ἰοοϊκίηρ ἴῃ ναΐῃ ἔογ 

Βεῖρ : ορ. 1139, 

17. ]οὉ 5μαγεά ἢἰ5 ρίδίῃ δηά βἰπιρία δνεγγάδυ ἕαγε συ ἱτἢ {μὲ 
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18. Ἐὸγ ἤγοπι ΠΊΥ γουτα {Κα ἃ ἔδίμογ ἢς Ὀγουρῃς πιὲ ὑρ, 
Απά ἔγοπι ΤΥ πιοῖ μετ᾽ β νοῦ ἴ ἢε 7 Ιεἀ Γ πη 1--- 

19 161 βανν οπδ γεδαυ ἴο ρογίϑῃ ἔογ ἰδοῖ οἵ οἱοϊμίηρ, 

Αηά δαῖ ἴῃς ροοῦ μδά πο οονεοτγίηρ', 

50 ΓΑΠαΤ Πἰς ἰοΐῃ5 ὈΪεββθά πιὸ ποῖ, 

Απά ἢ {πὸ ἥεξαοοα οὗἔἁἉ ΠΥ 5ῆδαρ πε οὈδιαϊπεά ποῖ τνδγπιῆ : 

5: 1.1 δαᾶνὲ βνιπρ ΠΥ δεδΔά ἀρδϊηϑδὲ {πὲ ἴ ρεγέεοι Ἶ, 
Βδη 1 5ἂνν τὰν δεῖρ ἴῃ ἴδε ρμαΐε, 

[Αἰ μουΐθ55 : ποῖ πηογεῖγ οὐ οσοδβίοηβ οὗ 5βδογίῆοε θη ἵπογα 

ννᾶ5 βρεοΐδὶ δηὰ δπιρὶς ἕαγε, Ὀυὲ ἀδιγ ἤθη δἰ5 πιεαὶ, δοοογάϊηρ' 

ἴο ουδίοπι (Νοννδοῖ, 4“γολ. ἱ. τοο 1.), οοηϑιβιεςα πιδίην οὗ Ὀγεδά 

(ςερ. [πε σοηίγαβὲ ἴῃ Ῥγ. 171}, 100 πὰ 5ῃαγεά ἢὶβ ἐοοά νυν τἢ6 

[τ μευ ε55.----]ρογέϊορ] (Π8) ἀδηοίαθβ ἃ ρίεοαε οἵ Ὀγεδά ὕγοίεη Οὔ 
18ε Ιοαῦ (ων. 25), ἐβρεοίδιν ἢ ἃ νίενν ἴο Ῥεΐηρ οσοπδυπιεά δἵ 
ἃ τηθδὶ, δυιξ ποὶ πδοθϑβα νυ ἃ 5141] ρογίίοη (ΕΥ̓͂. “" πιογβεὶ ᾿), 
ἔον 566 1 5. 2833, 2 5. 128, Ει. 214. 

18. 1οδ᾽ 5 οᾶγα ἔογ {86 πϑεαγν (17) τεβέεα οἡ δηοίμεγ (ορ. 15) 
Ῥτϊποῖρίε οἵ γεϊ:ρίοῃ, νὶζΖ. ρταϊϊταὰἀς ἔογ αοα᾽ 5 ἔδίεσῖγ οαγὲ οὔ 
Πϊπιβ 6! ἔγτοπι δἰ5. εγαϑὲ ἄδγβ (ορ. Ῥ5. 229), δηὰ ἴδε σοοηβε- 

αιοδηῖ ἀεβῖσε ἴο 6 [πὸ αοὐὦ ἰπ δὶβ οοπάϊποϊ ἰοναγάβ ἢ 15 

πεεάνγ ἔδϊ]οννπιεη. Τἤα ν. 50 γεδά (5ες ρἢ]]. πη.) δπά υἱηάδεγϑίοοα 

5. ἃ {π||6 ἀργαρὲ : ὑη]|655 ψ ἢ Π. ψνε ρίασε 16 (ν ϊοἢ πιεητοηβ 

6οά) θεΐνοοη 1 δπά 18, Βιυϊ 33 (ΕΝ.) 15 ποῖ 1655 δργαυρί :-- 
(10 ννὰβ ποῖ {πε οδβὲ {πὶ 1 ἀϊβγεραγάεαά τῆς ἔδίμογε55) ἔογ (οα 
τε οοηίγαγΥυ) ἔγοπι ΠΊΥ γου ἢ ὡρ ΒΕ ΡΊΕΝ ἊρΡ υὑπίο πΠΊ6 85 ὑπο 
ἃ ἰαΐπετ, δηὰ ἔγοπῃε ΠΥ πιοῖπεγ᾽β ΟΠ 1 ἰεὰ πεῖ (ἐ.6. {πε 

νϊάον, 15); οἵ, επηιεηάϊηρ ἢ (50 85 ἴο ἀνοίϊά {πε 5ἴγαηρε ρίοζυγα 

οὗ ον ἔγοπι 815 δαδυμποοά γρυϊάϊηρ νἱάον5), δπά ἔγοπι ἢ5 

τοοῖποτ᾿β γοπηῦ 1 ἰεὰ Πίπι (πε ἐδ μετεββ, 85 ἴῃ 3). 
10. Κοαάν ἐο ῥογὲςλ] 2018 ἡ.---ὸ» ἰαοῖξ 977 οἱοέλέμρ' . .. πὸ 

εοουογίπρ] 247. 
208. Ορ. 2935... ἕὄ 4.4] Ἦ ἡ, 
21-23. ΕουΓίἢ 5βεοίίοη : γερυάϊδιίοη οὗ μανίπρ᾽ 5Ξπιϊτεη 

15 μβαηά ἢϊηιὶ ἰῇ ΠΟπῚ ηο ἔδυϊξ ννὰβ ἴο ὃς ἔουπά. ΝΜΝ.31, 1" 

οἴδυξε; 33, ἱπιργεοδίίοῃ οὐ ἴπῸ οεηάϊηρ ραγὶ οὗ [οδ᾽ 5 Ὀοάγ ; 33, 

γβᾶβοῃ ἴογ [οδ᾽ 5 οοηάιοί---ῃε ἔδαγ οὗ αοὐ᾿ 5 ἰογ )υ5ιϊοα. 

21. δησιν νι.» λαμα) ἴῃ ογάεσ ἴο ϑηε: ορ. 15. 111 τοῖ, 
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33 ΜΑῪ τ 5πουϊάετ-[δάς [41] ἔγοπι 115 5Βῃουϊάοτσ, 

Απά ΠΊΔΥ ΠΥ ἅγπὶ δ6 Ὀγοΐκεη ἔγοπι (5 βοοϊκείϊ. 

3 Ἐὸγ (πε ἀγεδά οἵ ἀοά [τεβιγαϊπεά π|ε], 
Απά Ὀγ τεβϑοη οἵ ἢΪ5 ἰοξείπθϑϑ 1 οουἹά ποῖ (40 5ο). 

ΜΞ ΠῚ πιδάε ροϊα πὶν Βορε, 
Οτ ἴο πε ρμβοϊά (ενεγ) βαἱά, (Τἤοι γί) πὶ οοηβάεηςε; 

35 161 τγε)οϊοεά Ὀεσδιιβα ΠΥ ννεδ] ἢ ν85 ρτοδῖ, 

Απά Ῥεσδυβα πιν Βαπά πδά βεουγεὰ πιυοῦ :--- 

Ζεοΐ. 25, ον πδά ποῖ ιβοὰ υηάδεβεγνοά νἱοίεποθ, ἰπουρ ἢ Β6 

ταῖρμς ἴῃ ἀοίϊπρ' 580 ᾶνα γε εὰ οὐ ἢἰβ ἱπῆμεησε (ΟΡ. 2915) ἴο 

ΡδΙγΥ ἃ οδύρε Ὀγουρῆς ὈῪ {δα ἰηὐυγεά ραγίν Ὀείογε πὰ εἰ εγβ 

βἰτρ ἕογ Ἰυάρπιεηΐ ἴῃ {π6 φριαέσ- ΔΎ (ΟΡ. 5 ἢ.) οὗ {πε οἷτγ.--- 

}εγγεοξ] Ὦὴ ογῥλαη: 8εὲ ρῃ!]. ἡ. 
22. οοξεε) 5εῈ ρμ1}. ἡ. 
23. ιυ. ρίδοαβ {8 ν. δον 3, ΒΙ. αν 1.,--«. 8) οι ἂ 

ἴεγγοῦ (οοπηηρ) ππῖο πὶ ννὰ5 ἴδε οδ᾽δπιῖν (85) οὗ αοά ; 56ε 
ΡὮΪ]. ἢ.--- Σο νι 655] 1.5}. 

241. ΕἸΠΙ βεοϊίοηυ. “41 οἷαυβεβ ψἱβουῖ δὴ ἐχργαββαά 
ἱπιργεοδίίοη. ἰοῦ τερυάϊαῖθβ (ες ἰἀοϊαῖσυ οὔ ψεαῖ τ 845 ἴῃ ᾿ὁ 

δποίδεγ ἔογπι οὗ ἰδοϊαῖγγυ. Ηδ δδά πο πεεά οὗ ΕἸ ρἢδΖ᾽5 Ἄἐχβοῦ- 

ἰδίου (2233.25); ογ 411 δοηρ Βα δά ρυΐ Πἷβ ἰγιβὲ ποῖ ἴῃ ροϊά, 
δυ---ἰἢ!}5 5. ἱπιρ!!οἶτ---ἶπ Οοά.---7οῤά || οοηβάεηοα)] 8.4. Οοά 
(45 ἱπιρι οἰ εἶγ Παγθ) 15 ἔπε ρτουπά οἵ λοῤδ (003) ἴῃ Ῥγ. 45, 
Ῥε, γ87, οὗ ορηβάδροο (Π3), 6.9. ἴῃ Ῥ5. γιδ, ]7εγ. 177: ορ. 
ἀβρθοίδ!ν Ῥβ. 405, “δε τηδὴ ΨῃΟ πιδίκείἢ (Ὁ ἃ5. 'ΠῸΦ Ποτε) 
Υδῆνεῃ ἢ15 ὀοπἤάεξηοεα." 

26-28. ϑἰχίἢ βεοϊίοη : γερυάϊδίίοη οὗ βανίηρ γίε!οα το {δε 
τεπιρίδιίοη ἴο ννοσβῃῖρ ἴπῸ δυῃ δηά πιοοῦ. 35:-, “41 οἴδυβαβ; 

ΠΟ δχργαββεὰ ἱπιργοοδίίοη ἔο!ονν5, δι 53 (ορ. 11) Ἐπηρ ἢ 451Ζεβ {δα 

Βεαϊῃποιιβῃεββ οὗ (πε οὔεησθβ. Τῆε ψογβῆϊρ οὔτε μδάναθηὶν Ὀοάϊε5 

Ῥαδοοπιθ5 ργοπηπεηΐ ἴη υΔῃ ἰη τΠς γί οεηΐϊ., ἀπά ννουἹά ἀρρεϑᾶγ 

ἴο πᾶνε δδδη ργοπιποηΐ ἰη ἴπ6 ἀρὰ οὗ [Π6 ροδπὶ, βίησα ἰξ ἰ5 {πε 

ΟΠΪΥ ἔογπι οὗ οιυἶνναγά ἰάοϊαίγΥ βρϑοί!ν ταρυάϊαῖεά. Τῆϊ 

Ῥτοχαίηθηοα ἰξ ἰβ ππϑοαββάγυ, ἱΓ ποΐ ἰηάθεά 111-δαν 56, ἴο δἰιγ- 

Ῥαΐε ἴο Ρεγβίδη ἰηθαθησε; ἔου, 8Ξ υ. οὔβεγνεβ, ἴδ βρβοίαὶ 

Ὁγοπιΐπθηοα ρίνθη ἴο {86 πια)]εβίϊο ἀρρθάγδησα οὗ [Π8 νη ονῃ ὨΊΔΥ 

Ῥε ϑαεπιτς γαῖμοσ ἤδη Ῥεγϑίδη, ὙΠ ἀϊγεοῖ ἀρρθαὶ οὗ {δὲ 
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36 Τῇ, βοαοΐηρ ἴδε συ ψ Βδη ἰξ 5ῆοπα, 

Αηὰά {Π6 πιοοη πιονίηρ᾽ Ρ] ΓΟ 5Ι δἱοηρ, 
5: Μγ Πεδγῖ νν85 βθογθῖγ δπεοαά, 

Αηά πιγ Παηά Κιββϑά πν πιουῖϊῃ, “ 

Ῥεδυῖν δηά ἵνα οὗ ἴπ6 πδανθῆβ ἴο 86 ψτγίζογ 15 οὈνίουβ; Ὀυϊ, 

πκὸ οἴμεγβ (Ρ8. 8, το; ορ. Ὁϊ. 413) οἵ 5ἰπηῖαγ βθηβὶ Ὀ1 ΠΥ ἴο 
1μεβε ἱπιργαβδβϑίοηβ, Βα ἄοαβ ποΐ οοηξοιηδ ἔπ6 τππόοοη, νι {86 

Μαΐεγ: Ἃπε86 ρἱογίουβ Ὀοάϊΐες οἵ ᾿'ρῃξ αγα (οά᾽β ογεδίιγαϑβ, 

τπεῖγ βἴογν ἃ ψυἱϊΐηθββ ἴο Ηἰπὶ; ἴο ψνοσβῃρ οὔ ρᾶὺ ποπιᾶρα ἴο 

1π πὶ 8 ἰαπίδπιοιηΐ ἴο ἀδηγίηρ {πΠ6 οἠα ἔπι σοά, ἔπε ογεδίογ 

οὗ 4]1. ΤΒδ ραββαρὲ ἰ5 ἃ βΞ(γκίηρ 1Πυπιγαιίίοη οὗ ἴπ6 τυτιοτ᾽β 
σοηνίποδά πιοποίμεῖβπι. Ορ. ἔπε πιοῖα αἴγοοῖ ἀενοϊορπιεπξ οὗ 

τῆς ἰάεα ἰῃ Ωογ. 4151 616 (οἰϊεὰ Ὁγ Βανί ἀβοη). 
26. Τλσ “μ8] [86 ἴδηι Ἣδ, ΟΟΠΙΠΊΟΩΪΥ δέρλέ οὐ ἱωρεΐμαν, ἰβ 

Ῥεβὲ υπάογβίοοά ἤδγε οὗ, οὐ ἢ βρϑοίαϊ τοΐδγθηοα ἴο, 6 διῃ 

(1| τᾷ πιοοπ) : ορ. 375, Ηδδ. 44.---  ϑλοηδ] οὐ (ποῖς {με ἱπιρε.). 
δεοραρ ἔο σλέύριθ, ἴῃ τοΐεγθηοθ Ὀεΐηρ ἴο ἴδε ϑβαϊιξδίίοη οὗ ἴπ6 
τιβίηρ᾽ δύῃ ἴῃ ραγιίίσυϊαγ : ορ. Τὸ. “7 έεζ. 11}. 24, εἴ ογαπίθπι 

ϑοίεπι (8 'ἰπ ϑγγία πιοβ 658) ἰογίίδηϊ βαϊυΐανεγα; δηά ἴῃ ἐδε 
Ὠγπιη ἴο Αἴοη ([ἴπΠ6 80}) ὉΥ 86 Ἐργρίίαη Κίηρ [Κππδίοη 
(ες. 14οο Β.6.), ““ψΠεη δου τγίβεϑὲ ἴη ἔμ μογίζοῃ . .. δε ἵνο 
Ιαπὰβ ἂγὲ ἴῃ ἀδιϊν ἐεβδειν! υ . .. Ἐπαῖγ δγπὶβ ὑρ! πα ἴῃ δάοτγα- 

τίου ἴο ἴῃ γ ἀανγηίηρ᾽" (566, 6.9.» Βγεαϑίεά, ᾿7έοίον» 97 Ερ»έ, 372). 

27. “:ογεέϊν) 56 επι8 γαΐμεγ οἰΐοβε, βίποας [88 πιονεπιεπῖβ οὗ 
τῆς ποδί ἀγα θββϑϑθῃίαι!Υ βεογεῖ: ἰῃ ΔΩΥ οᾶβὲ ἴδε γορυαϊδίίοη ἰ5 

ποῖ οὗὨ 56ογε: ἑαοίαέγν, δῇ ἰάἀοϊαῖγν οὗ ἴῃ6 πιίηά οηΐγ, Ῥυΐ οἵ ἃ 

Ῥατγιίουαγ ἰΔοϊαΐγουβ δοὶ ἢ, ἔἕογ βίος (33) ἔπε ἡυάρε5 οου]ὰ Ἔχδοὶ 
ἃ Ῥεηδίιν (Όε. 1γ3}).--͵ἷἶἶν λαπα ἀἰςεοαῖ τὴν πιοι}}] 50 85 ἴο ἰἄγον 
ἃ [κ155 ἴο {Π6 βη οΥὐ τηοοῃ: ἴΠ6 δαηά τγαΐπεν (ἤδη [Π 6 πιουτῇ 15 

τυδλάβ βυδήεος οὗ {πΠ6 νῇΌ., 85 Ὀδίηρ' πιογε δοῖϊνα ἰη γον ϊηρ᾽ 

Κίβϑθε8. Κι βϑίηρ' ἰάοἱβ ἢ [Π6 πιο ἃ5 δὴ δοῖ οἵ δάογαίίϊοῃ 
Β66ΠΊ8 ἴο δε τεΐεγγεά ἴο ἰῃ 1: Κὶ. 198, Ηοβ. 1322; δπηά {πε δοί οἱ 

τῆγονίηρ' Κ͵5565 ἴο οδ᾽εβοίβ οὗ ννουβίῃιρ, [που ρἢ ηοΐ ἀραΐῃ δ] ἀΔ6α 

ἴο ἱπ ἴῃς ΟΤ;., 15 ἔγβεαυ θη αἰταϑίεα εἰβανβεγε: 566 5. ᾿δηράοη, 

“« (δβίατε ἴῃ ϑυπιοτίδη ἀπά Βαδγίοπίδη Ῥγαγεγ, ἴῃ {πε γομγηα. 
οὗ ἐλε Κογαὶ Αςἰαξίο ϑοοΐοέν, 1910, ῬΡ. 531-555 (ὙΠ πιᾶηγ 1115 

τερδι!οη 8). 
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38 Τῃαῖ, ἴοο, ψεζε ἰπί αὶ (ἴο Ὀς ρυηϊϑῃεά) Ὀγ {π6 Ἰυάρε5: 
ΕογῚ 5ῃουά πᾶνε [Ἰεἀ ἴο αοά δδονα. 

39 161 το)οϊοεά δὲ {πε γυΐη οὗ μίπι [πὲ μαϊεὰ πιὸ, 
Απηὰά [βδπουϊεά ἔογ ογ]} ννῆδη ονὶ] ἔουηά Πΐπι; 

30 Νεῖτπον ἀϊά 1 5υΕδι ΠΥ πιου ἢ ἰο 5ἰπ, 

[πα δϑἰκίηρ ἢ15 1 ἢ ἃ ουγβα. 

81: 17 τ[Πὲ πιεη οὗ πιγ ἴδηΐ 5δἱά ποῖ, 

“ὙΥΒο [5 ἴπογε [δὲ 85 ηοΐ Ῥδδη βαϊεά ψἱτἢ ἢἷ5 πιοδὶ" 

20ζ. ϑενεηίῃ βεοιίοη : τερυδϊδιίοη οὗ μανίηρ' ἐουπά ρίεαϑυγο 
ἴῃ δῇ ΘῃπαπΊγ᾽5 πκβέογίιηθ, οὐ οὗ μανίηρ' δἰεπιρίθα ὉΥ οὐγοὶπρ 

ἴο βΒεοιγα δἷ5 ἀδϑίγιοιίίοη. 39, “(1 οἴδυξε: 89. ἀἴτεοιῖ ἀδηΐαὶ : πο 

εχργαββϑὰ ἱπιργεοαίίοη. ΜΠ πὸ βίαπάκςγά οὗ οοηάιοξ ἰοτνατάς 
Ρεβοῃδὶ δηδπιΐεβ ἤδγα δχρεββθά, ορ. Εχ. 23", Ῥγ. 203 2417: 
25; οἵ, Βἀ6α᾽5 Ξαπάετγά ἴῃ 853 δπά ἰπδὶ ἐχργεββεά ἴῃ τῃ6 
νοτάς οὗ 277 (ψτοηρ]ν) διιγθυϊοά ἴο [ορ. Ηον ἔδυ ἴδε 5Ξο- 

οΔ]]εἀ ἱπιργεοδίογυ Ῥβδὶπιβ (6.9. 58, τοῦ, 137) θείγαυ 8ῃ θχϑοῖ!ν 

Τσοηΐγαευ ἰδπιροῦ, ἀδρεπάβ οἡ πε Ἔχίθηϊ ἴο ννίοἢ ἴῃ ἔμ 6πὶ ρυγο 
Ῥεγϑοηδὶ δηπη νυ ἰ5 βυρογαϊηαϊεα ἴο πδίϊομδὶ δηὰ τεϊρίουβ 
ορροϑίτίοῃ. 

20. “λοιέσά 20» 70»} Ὦἢ Ξἰϊγγοα νιν τ, ἴῃ ἾΟΥ : οἰπογννῖβα 
τη. 

230. Νοῖ τϑαῖγ ραγεηιμεῖοαὶ (ἘΝ.); Ῥὰϊ δὲ ἀΐγεοί περιιΐοη 
οὗ δηοίποσ δίῃ 15 βἰπιρί᾽υ δά άδά ὃν {πὸ οορυΐα ἴο ἴῃ ἱπαάϊγεοϊ 

περδίίοη οὗἁ ν. (30 νἱτπουῖ τμ6 οοπ)ιυποίίοη δ5 ἰς ἀἰγεοὶ ἀβϑεῖ- 
τίοπ δῇϊογ 51 ἱπάϊγεοϊ δϑβϑεγιίοη): 1 αἱά ποῖ γοεὐοῖοα δἱ {πε γαΐη οὗ 
ΠΥ Θῃεπιγ, ποῖ μοῦ (ΑΝ.) αἷά 1 συγβα Πἰπι; (πε γεα οἵ ΕΝ. ἰ5 
υἀπϑυϊίαῦῖε; 39 15 οί οἸἱπχδοῖῖο ; {πὲ πιογα βιτκίηρ᾽ ἀἰβανονδὶ 15 

τμαῖ οἵ 39.--- 7» αεξίμρ' λὲς [76] ἐ.6. ἴῃ αβἰκῖηρ' αοά ἴο ἰαῖκε τπὲ 118 
οὗ μἰβ δῃθπ ; ορ. τ Κὶ. 311 1το΄. 

4ιί. ΕἸΡΉΝΗ βθοϊίοη : γαρυάϊδιίοη οὗ μανίηρ' Ἔνεῦ 5βῆοννη [655 
ἴδῃ υπηΐϊνεγβαὶ ἀπά υηϑιϊηϊεά Ποβρί τα! γ. δὅ1, “1 οἴδυβα; 53, 
αἰγοοὶ βίδιδπιεπί : 0 δχργεββεά ἱπιργεοδίίοη. 

ΣΙ. Ὦ ἴῃ ἢ πιᾶὺ ὃς γεηπάεγεά, τσονἰα ἐλαΐ ἐλογὸ τοῦῦὸ οπθ ποΐ 

φαξοα τοϊέλ δὲς θεὰ, [μδὲ ουν πιαϑίογ πιρης θ6 ργαιῆεά ὃγ ἥπάϊηρ 

γεῖ δποῖβεῦ γεοϊρίεπε οὗ μὶβ μοβρίτα!!γ. [ἢ ΔΠΥ οᾶβα ἴπ6 ροϊηΐϊ 
ἰδ : 100 ̓5 Βοβρι 4} ὺ πδά Ῥδθεη 50 υπίνογβαι!υ ἀπά τιον σἤοννη 

ἴο 811 βἰγαηρεγβ δηά ρϑββευβ-υ (55) (αὶ τῆς σιθρ 97 ἀὲς “ορ, ἐ.6. 
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853 ΤΊ βοἸουγηεῦ ραϑβαά ποῖ {πε ηἰρ ϊ ἴῃ ἐδ Ξἰγεαῖ, 
Μγ ἀοοτῖβ 1 ορεπαϑά ἴο ἴδε ᾿ναγίδγεγ. 

88 161 οοποραῖθδά.. .. ΠΥ ᾿γαηβρτεββίοῃβ, 

Ιη Βἰάϊηρ᾽ πιῖηα ἰηϊᾳυΐγ ἰπ πιν Ὀοβοα; 

Ὧ15 πουβεδοϊά δηά επηἰουγαρα, πδα δϑβογίεα ἴῃ ργαῖβα οὗ ἴ {παῖ 
ὯΟ οπ6 Ψ85 ἰὸ ὃ6 ἔουπὰ ψῇο Ππαά ηοΐ εδίβθ ἰο ἢϊ5 ἢ]] οὗ 1οδ᾽ 5 
[εβίδὶ ἔαλγε. Τοῦ, βρβακίηρ' οὐ Πἰπιβαῖ πη 17, γείεγβ ἴο μἷ5 δνδῦγ- 

ΔΥ ἔατε οὗ ψνῃϊοἢ {Π6 βίδρία ννὰβ Ὀγεδά ; δὶβ δβουβεῆῃοϊά, βρεακίηρ 
ἴῃ ῥγαΐβε οὗ πῖπι, γϑίδγ ἴο Ἔβχοδβρίοηδί ἔαγε, ποῖ βαΐδῃ Ἔνθ ἀδυ, 

νὶΖ. ἴῃς ἤεβἢ οἵ δηϊπια]5 (βϑδογῆοία!]γ) 5]π οη βρεοῖδὶ οοσδβίοηβ, 
ἱποϊυαϊηρ' σοπιπιοην ἴπ6 δάνεηϊξ οὗ ριι65(5.---}765}} ἃ πιεαὶ ἀϊεῖ: 
ΟΡ. 6.,9. Νὰ. 11, Πι. 1χ1δ, 1. 5. 21.165. ὦ Κὶὶ 1γδ. 

22. Όρ. {πε παγγαῖίνε οὗ αη. 191", 15. 1τοἱ δ σι, 
437. ΝΠ βεοίίοη : γτορυαϊδιίίοη οὗ Ὠγροογίϑυ. Ὑῆα ψΒοῖα 

5 δυδοτάϊηδίςε ἴο ἴπ6 “1, δηά {πϑγὰ ἰβ ἢο ὄχργδθββαά ἱπιργδοα- 
τίοη. Τῆς ἔογηι οὗ ἴπε βδοίίοη 15 βυιβρίοίουβ, δηὰ ἐπ 6 Ἔχργαββίοη 

οὗ {π6 1πουρῃὲ ἃ {Ππ|| βίγδηρε. Αἱ ργεδβεηΐ ἃ αἰξείος (88) 15 
Το!]οννεὰ ὉΥ ἃ ἰγἰβεος (84): [Π15 15 σεγίδιγ ποῖ ἱπιργονεά ὉῪ 
οπιϊτείηρ 3Ὁ ὐἱτἢ (α, ἀπά (ἢ Ὁ.) Ξεραγαίίηρ ἐπα οδνίουβ 
ΡᾶγΆ}1εἰ5 (845. Ὁ) ἔγοπι οπα δηοῖδογ, ἰπ ογάεγ ἴο οδίδίη ἰῃ ἀρρϑᾶγ- 
πος ἵἔνο ἀϊϑεϊοβ, ὅ8. 846. Δῃᾷ ὅδ... ΝΟΥ ἰ5 345 0 δ6 ἰαίκεη ψ ἢ 
8601 (Β1.). 1 τῆς ἐγ βΈι ἢ 15 ἱπίοεγαδῖθ, ἰξ τνουἹά Ὅς Ὀείϊΐετ ἴο 
οὐ 85 οὐ ἴο ἀϑβϑυπια {δε 055 Ὀεέογε ἰἰ οὗ ἃ {ἴπῈὸ ραγαδῖ!οὶ ἴο 
ἴ-. Μογεονετ, δἱ ργϑβεηὶ ὅ85 ἢ αγε ροοά ραγα!]εῖ5, [ῃ6 οοπβίγαο- 

τἴοη, ἴο ποῦ Πυ. ἴαῖκε5 ἐχοερίίοη, θεΐηρ' 85 ἴῃ 89, ἰο ψῃϊοῃ Βα 

ἴαϊκεβ Ὡο Ἴχοερίίϊοη. ναὶ ]οὉ ἀρρεᾶγβ ἴο δϑϑογί ἤογα 5 ποῖ 

ἰμδὲ δἴϊεγ οοπιπτηρ᾽ 55 6 ρα Ποἷγ οοηξεββθα ἴμδηι, θυ ἐπδὲ 

ποῖ μανίηρ οοπιπιτεα ᾿γϑδηβρτεββϑίοηβ ἢ ἢδα ἤοπα ἴο οοπορδδὶ ; 

ἴῃ παρ] ηρ' ἔγεεϊγ, ἃ5 μῈ πδὰ ἄοπε (2975:), ἀπιοῦρ' πιθη, ἢς διά 
Ῥεδη βεουγοά ἀρδίηβὶ ἔδαγ οὗ Ῥεΐηρ' οοπἀειηπεά ὈΥ [ἢς ογοννά, οὗ 

Ἰοβίπρ' 1π6 δβίθεπι οὐ ἴπ6 οἶδηβ οὗ ἢὶβ ονσῃ δηὰ πεῖρῃρουτγίηρ 
ἀγῖρθεβ, ποῖ ὉΥ ἃ 5 πιαϊπίαϊπεά δυροοτγίϑυ, Ῥυξ ὉΥ ἃ 
οοηϑβοίθηοα ΠΟΙ νοὶ οὗἉ οβδηοσε. 

23. 27 7 οορπιοσαϊθ4} ναὶ [ΟΠ ονν5 ἴῃ 3) ἢδ5 Ῥβθη γοηάδγεά {ζ 
Αἴαηι, νἢο, μοννενογ, ἀϊὰ ποῖ σοηοθαΐ 5ἴη ᾿Πγουρἢ ἔδαγ οὗ »πόρ 

(55), οὐ ἐέζο (ογαΐπαν») πιθη, ν ὨΪΟἢ νου σαβὶ ἃ αυΠὸ ὑποαῖϊοά 
ἕοτ τεδβοιϊίοη ου ἴα γεϑὶ οὗ πιδηκίηά, 5110 ΕΓ ἐπιεπάϊηρ, τα 

᾿" 
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8ι Βεοδυβε 1 ἀγεδάεα (πε ριϑδί πιυϊυάε, 

Αηὰ ἴδε οοπίειηρὲ οἵ [με οἶδη5 ἰεγγι βα πιδ, 

80 {π4ξ 1 ἱκερὶ 5:!}16ηο6, ποῖ ροίηρ' ουἵ οὗ {πε ἄοοτν; 

ΠΙΔΥ οδίδιη “υνε πιδη, ΜὨϊοδ σου 6 δυϊξαῦδ!ε, Ὀχὲ θείοτγε 36 
οἴΐοββ. 

24. κὉΤΠΒΕ γοάβοηβ ννῃϊοῦ πιρς δᾶνα ἰηάιισεά [οὉ ἴο σοποεαὶ 

Ηἷ5. ἰγδηβρτοββίοηβ, 1 ἣς πδά οοπιπιεἀ δὴν ; ὃ ἀδβοῦθεβ ναὶ 

ννουὰ αᾶνε Ὀδθη ἴα οοηβεαιδησα οὗ ἰδ βυρροβοά δοίίΐοη: ἂς 

“ἃ πχαῖίογ οὗἉ ἔδοὶ [0Ὁ ἀ!ά ποῖ τεπιαὶπ δὲ ΠοπΊε.----αἴερὲ σΐθρις ) οὐ 
ταίμογ, ρεγβδρβ, ζοβέ δέ (ὩἽ 85 ἴῃ 705. τοἱξ, τ 5. 14). 

328-40. Τεηί Ξεοιίοπ (ὙγΟΠΡῚΥ ραοεά δον 55:57; 566 δῦονε 
Ρ. 261: [.): τερυάϊαξίίοη οὗ μανίπρ' οοπιπιἰοἀ ΔῺΥ πντοπρ ἴῃ μἷ5 

αστὶσυϊξατα. ὅ8:., “616 οἴδιιβεβ Ῥδγαῖ!δὶ ἴο, οὔ οἰοβεῖν γεϊαϊβά ἴο, 

οπα δηοΐμεγ: “0, ἱπιργεοδαίίἼοη. ΨΥ μαῖ ργεοῖβδα ψγοηρ ]οῦ ἰ5 ἤεγε 

τερυδϊδίίηρ ἰ5 ποῖ οἷεασ. Οεγίδίηϊυ, 1 58. τνεγα ποῖ ἔο] οννεά ὈῪ 
89 11 τννουϊὰ 6 δἰἰγδοίϊνα τὲ Πα. ἴο τὨΐηἰκ οὗ υηΐξαὶς ἐχμδιιβίίοη 
οὗ {πε στουπά ὉγΥ ἀερτίνίπρ᾽ ἰξ οὗὨἉ 18 γοαγῦ οὗ γεβὲ (ἔχ. 2315, ἴων. 
1533: )654|), οὐ {86 νἱο]αϊίοη οὗ βοπηα ἴδῦοο βοΐ 85 ἴπε βου ϊηρ 
οὔ πε ἰἸδηά υἱτῇ ἔνο Κὶπάς οὗ βεεὰ (ἴων. 1919). [ἡ (85 σαϑε {πε 
ἱπηργεσδίίοῃ οογγεβροηάβ οἰ οβοῖυ ἴο ἔμπα βίῃ γερυάϊαῖεά, Ὀυϊ [ἰ 15 

εἰ αὐ γα ἢ Τα. ἴο τεθοῖ ὅ9. 85 ἂπ δηοίεηξ δηὰ ἱποογγεοῖ 
αἰϊεπιρὶ ἴο εχρίδίπ ὅ8; ἔου ὅ95 γεδάβ 85 δηυίπίηρ δὰ ἃ ρίοββ, δπὰ 

15 ονῃ υπυβιι4] ρῃγαβίηρ᾽ 04115. ἔογ ἐχρίδηδιίοπ. [5 1 ροβϑίδίς, 

Βονανογ, {παι 8 'ς οοηπίδίεηε ἢ 88 45 ἐχρίδιηεα ὃγ Πα. ; 15 

188 »πόηδν οὐ ραυπιβηΐ οὗ ὅδ ἃ ραγπιδαηὶ ἴῃ αἀἰβοῆαγρε οὗἉ τεὸ- 

Ἰἰρίουκ οἰαῖπιβ οοππεοῖθα ἢ {Π6 Ἰαηά ; δηά γε ἔπε οτορμόνς οὗὨ 

800 τῃς Ξρί τὶ (5 οὗ ἴδε ἰἸαπά, ἴῃς αοἶνεβ οὐ ἴπ6 {Ππθ, ἴο ψνϊοῆ βοπια 
δᾶνϑ ἐουηά 4]]υδίοη ἰπ 553; δηά ἰπβίεδά οἵ σαμδεαῖ . .. ἐο ἐχβίγε 

βῃουϊά ψὰ τοηάον ργίδυσα οὐ ἀἰΞξαρροϊηϊε ἴ)η655 ψψα σδῇ 

δάπις {π|5, γα πιυβὲ βίαγί τυῖἢ [Π6 σοπιπιοη ἱπίογργείϊδίίοη οὗ 
890 ἀπά οχρίαϊη ὅ8. ἰῃ δοοογάδησοα ψὩ ἰἰ: ὃὅ95. [ἤδη πηδᾶπβ {παῖ 

]οῦ δαά ποῖ νη ε]αά τῆ εὶγ νναρῈ5. ἔγοπι [Πο56 ψῃο δδά νογκεά 

{πε ἰΙαπά ἔογ δΐπι, οὐ ἴπ6 ρυγοῆαβα ρῥγῖοα ἔγοπι {πε Μογηρδῦ οὐγηογ5 

(335) οἵ μἷ5 Βε!ά5; δπὰ 890 ἐμαὶ ἢς πὰ ποῖ, ἱπ νἱ οἰ βῃΕν ἄρρτο- 
Ρῥεϊδιϊηρ ([5. 58, Μίο. 23) ἴπε Ἰαηά, 5[αῖπ τπ6 ἔογπιδγ οὐπεῦς ουΐ- 
τίσ (ορ. {πε οα56 οὗ Νδδοίῃ, : Κ. 21), οὐ οδυιβεά ἴδηι Πτουρ ἢ 
1055 οἵ ἐμεῖς ραιϊγιπιουγν ἴο αἷς οὗ ννδηΐῖ. [ἢ {15 σαβα ὅ8 πιθδῃξ 
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88 1 ἀραἰηβὲ π|6 πιγ ἰδπά ογίϑα ουξ, 
ὶ Απά {δὲ ἔυγγονβ [πογθοῦ ννορί ἱορείδοῦ; 

᾿ 80 [61 Βαᾶνα βδίεπη [5 ργσοάυοα νἱτποιξ ραγίηρ, 

Απά οδυβεά {πε οὐνπαῦβ ἱπαγθοῦ ἴο δχρῖγα; 

40 Ἰῃκἰεδά οὗ ψῇεαΐ ἰεξ ᾿πογηβ οοπης ἐοσίῃ, 

Απά ἰηϑιεαά οὗ θασγίευ βειηκίηρ (νεβ 5). 

ταὶ π6 ἰαπὰ ογίδβ ου ἔογ νδηρδδησε ἔογ ἃ ογίπια ποῖ σοπηπ τε 

αἰγεοῖν αραϊηβὶ ἰ, θὰ οη ἰΐ, ογ ἰη σοπηθοίίοη ψ ἢ ἱξ, ἀραίηβε 

οἴμοίβ. Οδγίδιηϊυ, ἴθ {πὸ πϑαγαβί ρδγδ]16}5, ἱξ ἰ5. ποῖ {πὸ ἰδηά, 

Ῥαυξ {πα ὈΪοοά Ξῃεδά οη 11 {πδὲ ογίεβ ουὖἱ (168, στη. 419); δῖ Ξἴποα 
ῬΙοοά ρτοΐδπες (Νυ. 3588 η., Ὠὲ. 4255, Ῥ5. τοδϑϑ) (ῃ6 ἰαπά ου 
ψΒΙοἢ [ἃ 5 5μεά, ννὲ ΠΊΑΥ Ρεῦδδρβ ἰηΐεγ {πὶ {ῃ6 ἰδηὰ 561 

οουά Ὀ6 τεραγάεαά δ5 νγοηρβά ΌΥ βοῇ οτίπια, δπά δ5 ἰΐβεϊξ 
ογγίηρ ουἕ ἕο νεπρεᾶηοθ, δπὰ ρεγῆαρβ ὄνεὴ 85 ννεθρίηρ (53), 
τπουρἢ {Π|5 1.ϑὲ ψουά οογίδίΥ Ὀ6 πιούα πδξυγα!ν βαϊά ἴῃ (π 6 
οΆ536 οὔ ψτοηρ πιοῖα αἰ γε ῦ δηὰ δχοϊυβίνεϊγ ἄοπε ἴο ἴδε ἰαπά : 
ἢ {πὰ ογν ἰπ [8 οα56, ορ. ἴπ6 οΥγ οὗ ἴπε βίοηδϑ, ρρδγεπεν 

οἵ Ὀυϊάϊηρϑ Ὀυΐ οὐ ργοουγαά νἱ οἰ επΕΥ δηά πηι ϑεγ, ἰη ΗΔ. 211, 

38. 4φαΐνιςί »16] εταρμδίϊο : ἀπ]Κο [Ππᾶΐ οὗ βοπια πλθη (οη {86 
δ] ἱηϊογργεϊδιίοη οὗ ὅ8.., ορ. 242), ποῆβ οὗ πιὺ ρτοιπά δαὰά 
οδυδα ἴο Οὔὺ ἴογ νϑηρϑδηοε.--- 2») ζαπα] ἴῃ6 ρῆγαβε 15 πιοβὲ 

πδῖυγαὶ οα υ.᾽5 ἱπτεγργεϊδίίοη (5εε ἀῦονα); οὐ ἴδε υδι8] ἰηΐετ- 

Ρτείδίίοη ἰΐ πιεδηβ ἐἰμαῖ ραγί οὗ πὶ ἰαπὰ ψνϑϊοι 1 δαά οδίαδίηεά 

ὉΥ γαυά οἵ νἰοίεποαβ. ᾿ 
30. Ῥνοάμοε) 1ἴϊ. τἰγεπρέλ: 580 ἀπ. 4}3.-- --Οαγέμρ] 111. εὔυόν, 

»ιον16}.-- ΟἸ0Μ675}] οἵ οτσηόν: σρ. ἔχ. 21:39, 15. 15; α-Κ, 1241. 
40. Οη δοοουηΐ οὗ ἴπε πιυγάεγ οὗ ἢῃὶβ Ὀγοίμεγ, {πὸ ἰδπά 

1114 Ὁγ Οδίΐῃ ννὰ85 πὸ ἰοηρξεγ ἴο γ᾽οϊ 115 βίγεηρίτῃ ; [π6 ἱπ|- 
Ῥτεοδίίοῃ οὗ 84 ϑἰπ|}1δ΄ πκίϑίοσίυηθβ, ἐμαγείοσε, σδηποῖ ρῥγονα, 

85 διι. οἷαίπιβ, ἰπαΐῖ ἴπ6 ογίπιε γερυάϊαῖε ἃ ἤεγα ὉΥ 70} ννᾶβ ποὶ 

τπ6 νἱοϊεπὲ ἀρρτγορτγίδιίίοη οὗ ἰαπά δηά σδυβίηρ (πε ἀδδῖῃ οἵ 1ἴ8 

ἔογπιεῦ ονηοῦβ. Νὸο ἀοιυδί γεβίογδίίοη ἴο ἔπε ἰδυνία! οὐνποῦβ οσ 

τΠοῖγ Βεῖγβ ψουά ανε Ὀδαη {πὰ σογγθοῖ γεραγαίίοη ; Ῥυΐ (Π6 

Ρύαγαογ ἴπαΐ πο ροοά πιὶρῃξ οοπια οὗ 11]|-σ οὐἴθη ροββεβϑίοῃβ ἰβ ἔδγ 

ἔγοπιυ υπηδίυγαὶ. Αἱ [Π6 584π|ι6 {ἰπ|6, ἃ5 τγεπιαῦκεά δῦονε, 40 

νου] Ὀ6 ἄνθη πιοῦα ἀρργοργίδίε οἡ Ὠυ.᾽5 ἱπιεγργείδιίοη οἵ 83, 

325-37. Οοποϊυβίοη οὗ ἴῃ ϑρββοῦ (88.40 Ῥαίῃηρ' πικρίας): 
18 
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86 ΟΣ {πὲ ΓΟοά που] ἢ δαγ πιε 1 --- 
ΒεΒοΪά πὶν πιᾶγίς----ἰΠδὶ λό ΑἹνιζρλέν νου] δῆϑννεῦ πιεῖ 

Ἀπά [86 50γοῖ! ἡ ΒΟ πὶν δοουβεῦ Βα τιτέθῃ ;- 

]0Ὁ Ἔχργεββεβ ἃ ἤπαὶ νυ {πὶ αοά ψουὰ δηβννεῦ δἰπι, δηά ἃ 

οοηνϊοκίοη παῖ (1 1815 6456) π6 τννουἹά Ὀε 406 {γα πηρβα πη ἴο 
παιδὶ ηϊδίη ἢ͵5 ἰπποσδπος δηά ἱπίερτγ. Τδα ἴοηο οὗἉ ἀεϑβῖγα ἴῃ 5 

δηά οὗ ἐπϊπιρῃ ἱπ ὅδ. 15 οἷδαγ; δυξ ἰπ ἀεία!! [π6 ραββαρε 15 

εχίγδογαϊ πα γν ἀπιδίριουβ, δηὰ [85 τεοεϊνεα πῆδηὴν ἀϊβετγεης 

Ἰηϊεγργείδιίίοηβ. [ἢ ἴαῦρα ραζγί [Π]15 δηλ ριΥ πᾶν Ὅ6 ἄμε ἴο 

{πε ργοῦρδῦϊ!ε 1955 οἵ ἃ ᾿[ἴΐπθ, ἃ5 ἱπαάϊοδαιδὰ αῦονε, Ὀεΐϊΐνψεθη ὅδ᾽ αηὰ 
350. ἴῃ ραγέ αἷβο, ρεγῆαρβ, ἴο βοπια ἔυγίπεγ εχίυδὶ οογγιρίίοη. 

.85. Οὐ ἐλαέ Οοά τοοια ἀδαν νι} Ὦ Οὐ ἐλαέ 7 λαά ὁπό ἐο λϑαν 
ρῖ6, ἔ.6. ἃ5 νυ ουβῪ υπάεοτγοίοοά, ψουϊὰ δαὶ αοά, οἵ βοπις 

βυπιραϊμεῖο μυπίαη δαγ, ἴοὸ ὨΙΟἢ ἢ πλδῪ εηΐγαδί ἴπ 6 ἀδοίαγα- 

τίου πθ ἰβ δρουΐ ἴο πιαίκα (ορ. Ῥβδῖκε), οὐ (ΗἹ.) δὴ αγϑίγαῖος 
νῆο Ὁ ἀεοϊάε Ὀεΐννεεη (ορ. ο33) Οσοά «ἀπά πἰπιβοὶῖ, νουϊὰ 
Ιἰβδῖεπ ἴο 7οὉ.----Βελοϊαῖ νὰν νιαρὰ] ραγεπιμεεοαι; ΒΙ. Ηοῆ,., 
αϑϑυγηΐηρ {παἴ 1" Αἰγεδυ ννὰ5 δηά 5 ἤεγα υϑεὰ 85 {8 πᾶπιὰ οὗ 
τῃς ἰα5ὲ Ἰεϊξεν οὗ τς Ἡςῦτενν δἱρμαθεῖ, τεηάεγ, Βεμοϊά πὶ Τὰν, 

(ἐ.6. τῖγ ἰαβδὲ ννογὰ 5. 5814): (μον) ἰδεῖ ἴῃς ΑἸπιῖρ ΠΕ δβυνοῦ τηθ. 
Βυΐ πιογαὲ ριοραΪΥ (υη]655, 85 ΠΊΔΥ Ὑ6}} Ὀ6, [86 νοτά ἰ5 

πιογοῖν ἄυα ἴο ἃ οογγυρξίοη οὗ δε ἰαχῖ) 7Ζχτσ 45 Βεγα ἴΠ6 πιογα 

Βόπογαὶ βεηβα οὗ »πηῶγᾷ (ορ. ἘΖίς. οὐ 47), ψμεῖπον [ἃ βἰρτβεβ ἃ 
πιδτὶς τβπι ] ηρ τῆς εαγῖν Τανν, Χ, ἴῃ Ἰἴδὰ οὔ δῃ δοίυαὶ εἰρπδίαγε, 
οτ, ΨΈΙΘΝ 5 πιοῦα ὑγοῦδο!6, βίηοα [οὗ ἰ5 βοδγοεῖν ἴο ὃ6 ἐπουρβὶϊ 
οἵ 85 ᾿ποβρδῦ!ε οὗ υυγτηρ, {π6 δἰρημδίυγε ἰἴ56 1; ἴῃ οἰ Πεγ οαβ6, 

τ ᾿πιρῖ]65 ἃ ἀοουπηδηΐ ΠΟΓΘΌΥ δοκηονϊεαρεὰ οἵ αἰζεβίβα Ὀγ [0Ὁ. 

Οη [δες οἵδεῦ μδηά, ἀραγί ἔγοπι [5 ραγιϊίουϊαν ἰπ αγργείδίίοη, 

ποτα 15 πο ἱπάϊοδεοη οὗ δυο ἃ ἀοοιπΊοηΐῖ: ἔογ ἴπε ἀοσυπιοηὶϊ οὗ 
350 ὃς οὈν! Οὐ 5} βοπιδείδίηρ ἀϊδγθηῖ, δηά {πὲ νΌ 5. οἵ ὅὅ5. Ὁ. ἘΒουΡἢ 
ΠΟΥ πᾶν 6 σοπηρϑί]6 ἢ ἃ τυγτοη ἀοουμηεηΐ, νοῦ αοά 
ἰθ ἴο δηβννοῦ, σϑγίδι ΠΥ ἀἄο ποῖ γϑαυΐγε 1ξ, Ὀυαξ πιοῦα γεϑα 

βυρρεβῖ “δοξθη ννοτάβ οὗ 7οὉ ψνῃϊοῃ αοά ἰ5 ἴο πεᾶγ δηά δηβῖνεσ. 
Τῖ, Ββονενογ, πε 1ἰπεὲ 5 ἱπιρ! δ ἃ ἀοοσιπιεηΐ εἰρηεά ὃγ ]οῦ, οὗ 

ψμδὶ πδίυγα ννὰ5 1 [1 15. σοπιπιοηϊν μα ἴο Ὀὲ 8 αροτεπεθρέ 

οοηίαϊηΐηρ᾽ “δε ῥγοϊζαβίδίοηβ οὗ ἢ ἰπηοσαηοα " ἦι τῥοξόη, οὐ 
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Βἰ πα] ατ ἀββϑεγίίοηβ οὗ ἱπποοεῆοα (04. Ὦσγ. Ῥεϑαΐκε, Εἰοπίεγ, 

Ηοπιῃ.): πὲ (1) ῥγοϊεβίδείοηβ οὗ ἱπποοεποα ἄο ποῖ πδίυγα! 
ἀδηιαπά δὴ δηβινοσ, ἴΠῸῪ γα γαῖπογ ὑπαπιβεῖνοϑ δησνοῖβ ἴο ἃ 

οἤᾶγρε: (2) ἐπε ρῥγοϊεβίδιίίοηβ ᾿υ5ῖ πιαάβ πᾶν ἕδίκδη {πε ἔογπι 

οἵ ἱπιργεοδίίοηβ ; {πΠ6 παίιγαϊι ““δηβυνεσ" οἵ αοά ἴο 8η ἱπιργεοδ- 
οη νου] Ῥ6 ἴο ἰπῆϊοξ πὸ 11] ἱπιργεοδίεά. Οἰδπεῖς (Εν. Βυ. 
0.) 566 ἴῃ {π6 ἀοοσιπιαηΐ β'ρῃβά Ὁγ [οὉ [ὶβ οἤαγρα δραϊηβὲ 

ἀοά: [οὐ ““1Π6 δοσιιδεά ἢδ5 Ῥβοοπια ἴπε δοοιβεγ Ηἰ5 ἀοσιπηθηΐ 
ἷ5 ἤγβί ργεβεηϊεά: ἰξ ἰβ δοοογαϊηρὴν [πε οπᾶγρα: ἴπ6 δῆϑννογ, 

2.6. ἴῃ6 ἀεέδηος οὗ Πὶβ ορροπβηΐ, 8 ποῖ γεῖ ἐογι ποοπιίηρ : δ6 

οδαγρεβ αοά νἱτἢ νἱοΙαίίηρ ᾿αδεϊοα (273), δηὰ οὗ [π|5 οἤαγρε ΗἊ 
͵5 5814 ἴο Ῥ6 υηδῦ]6 ἴο οἶεαγ ΗΪπιβεῖξ, Οοπιρίεῖα οοηβάδηοε ἴῃ 

δὶ5 νἱοἴογγ ονεγ ἀοὐ νἱῖἢ ὁ υπεϊβοαίίοη οἵ {πὸ οαῦρα ἴῃ 15 

δηίίγε δχίθηϊ πηᾶῖκβ δοοογαϊηρν {Π1|5 οΘοποϊυβίοη οὗἉ [0᾽5 ΞρΘθ ἢ 

(Βι.). Οἴδμοῖβ σοπιρίπε (Η].), ογ (Ὁ 1.) Ιεανβ 85 αἰϊεγηδίννε οοῃ- 
ΒΕ αδηϊβ, ἴῃ {Π6 ὈοοΙΪς οἤδγρα δπὰ ἀείβησα. [να πιῖρῆς ἔο]ονν 

ΞὟῪῬ ΑΝ. (νῃΐοῃ Ιαϑὲ 15 ποῖ ἃ τη δογίηρ οὔ 38), [Πϊ5 ἀπιδίριοιιβ 
Ὀοοῖκ. ἀϊδαρρεδγβ ἔγοπι [πὸ ἰοχῖ, ἀπά 25 Ῥβοοπιθβ σοπιρίεϊεῖν 

Ῥᾶγαῖ]εῖ ἴο 865 υϊπουξ δὴν ἀϊβευγοίηρ ραγαηίμαβὶβ: ἰῃ (Π]5 σα56 

(δπιεηάϊηρ ἽΠ ἱπῖο "5 )} τεηάδγ, Βεῃοϊά πὶν ἀδϑῖγα (15. ἐπι) {πὰ 
ΑἸΠΙΙΡΉΓΥ πιᾶν ηβυνασ π16 (866 ΡὮΪ. η.).---ΤΖ λα: ἐλ Αἱριέρλέν 
ποοιια ἀρ, ΊΟΟ τ,6] ἴμε ννογάβ πᾶν 80 Ὅε ταπάεδγεά : ἰδεῖ {6 

ΑἸπι ΡΠ  δηβννασ π|6.---ἍηΩ 2.6 5.» τολίολ νῖν σοι.» λαζὰ 
το ξ 6} ἴμε56ὲ ᾿νογάβ αν δε ἴδίδη (1) 85 ἀδβρεπάεηξ ου ΟἿ 
παῖ ἴῃ ὅδ; Απά ([παξ 1 Π84) ἴδε βογοίϊ, εἴο. (ΕΝ.), ὅδ᾽ Βείηρ' 
Ραγεηιποίϊοδί ; οὐ (2) ου Βεμοϊά ἴῃ ὅδ; Βεβοϊὰ ἤδγε 'β ΠΥ 
βἰριηῃδίυσε.. 9. ἀπά [πε 50ζῸ]}, εἴο., ἴπ6 ἰαϑὲ οἴδιιβε οὗ 880 (16ἱ 
ἴπ6 ΑἸπι ΡΥ δηδυνοῦ πλ6) Ῥαίηρ ἴπθη ραγεηίμεῖς (ΠΏ ε]. Μαε.); 

ογ (3) 85 ἃ οαφως δοπήσης ἴο ὅδ: Α5 ἔογ ἔπε βογοῖἹ νηοῦ αἰΐπα 
δΔοσιβοῦ παι τυγττ6η--- ρου ΠΥ 5πουϊάοτ νουά 1 Ῥδαγ ἰτ, εἴς. 

(ὦ Ηϊ. Βι.). ΑἹ! 1μεβ6 βυρραϑίίοηβ ἅγὰ τπιηϑϑιἰϑέδοϊογυ ἴῃ ἐπ6πι- 

56ἶνεβ δηά ἰηνοῖνα 8 ἐγ βιϊος (868. Ρ. δ οὐ ὅδ0. 86. Ὁ). 4ῃᾷ ἴξ ἰ5 ργεΐεγ- 
ΔὉΪε ἴο ἀϑϑιιπια [Π6 1055 οὗ ἃ 'π6. Ὁᾳ. ψουἹά ργοῆχ ἴο 855 Ξιιοἢ ἃ 

1 δβ: ψουἹά {πὶ 1 πδά ἴπε το]. Βυῖ {πὲ 1δβὲ [ἴης, 1 βυθοῦ 

ἴπογα νγ85, ΠΊΔΥ, οἵ οουγβο, ἤᾶνα Ὀδθη νεῦὺ αἀἰβεγοης ἔγοπι [15 : 

ἴξ πιυβὲ Ὀ6 γεπιεπιρεγεα {πὶ 355 19 πχοβὲ πδίυγα! ν ({ποιρ ἢ ποῖ ἴῃ 

τῆς οχίβίηρ ἀπά ργορδῦϊΥ πε ]δῖεὰ οοηΐεχ) γεπάογεά : Απά 

Ὁ 50Γ011 Παῖῃ πιγ δοσυβογ γε. ϑυοῖ ἀγὰ ἴπ6 δηιδίριι 65 
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86 ΘΌΓΕΙΥ ΡΟ ΤΥ βῃπουΐάεν νουά 1 ΟΑΓΓΥ ἵ, 

Ι νουἹά Ὀἱηά 1 ἀγουπά πιὸ 85 ἃ ογοννῃ; 

οὗ οοηπϑίτγιοιίοη : ἔαγίπαεσ ἀπιδίρυε5. οὐ ἀεί! γεπιδίῃ.---- 7ὰ δ 
δογοί ] 50 [86 Ηε. ἼΒΌ 15 Ῥεβί γτεπάδγεά πεσε, 1 1 15 {πε οδ]εσέ 
οὗ {πε νΌ. ἰπ ὅδ: ἃ βοσοΐϊἹ, Ὀυᾳϊ ποῖ ἃ Ῥοοῖς (Ε  η1.), ταν 6 
Ρἰοἰυγεοά ἃ5 Ὀουηά τουπάᾶ ἔπε Πεδά οὔ βργεδά ονεῦ ἴπε Ὀδοῖς οὗ 

ἴῃ πϑοῖκ. Εττγ ϑοροΐὶ, ορ. 15..345: “ες παανθῃβ 5}4]1} θὲ γο!!εὰ 

ὉΡ {|κ6 ἃ 5ογοϊ]Ἱ." [Ι͂Ἀ42 ἔογπι ἃ 5ογοῖϊ, ἴω νἱγίις οὗἩἨ [15 σοηϊοηῖβ 

'5 ἃ ἰαραὶ ἀοουιπιεηΐ (ορ. Ὠ1. 241 (ΕΝ. 811), [6τ. 4219. (ΕΝ΄. ἀ664)}; 
Δη41 νττίδη Ὁγ ]00᾽5 δοουβεγ ἰἰ 5 ἃ γί δη βίδίοιηδηϊ οὗ ἴῃ 6 

ΤΟΠαγρῈ5 πιδάε δραϊηβδί ἢἷπὶ, δὴ ἱπάϊοίπηεπί. Τῇ ουκίοπι οὗ 
Δοσιιβασ δπά δοοιβεά (ςρ. ἢ 850) ἔαγηἰβῃϊπρ' ἃ ψτγξέεη σἰδιαπιοηξ 
οὔ ἼΠ6 δοουδαϊίοη δηά ἀδβἔβησα ἰ5 δἰἰθϑίεά ἔογ Ερυρὶ δἱ 1ἰβαϑὲ ὉγῪ 

Ὁ οά. ((. γ5).---ΟὈ ἦν ἀοοτι567] οὐ οῤῥοησηΐ (αἱ ἴα): 566 ρῃ!}. ἢ. 
ΤὮΪ5 45 Ὀ66η ἴδκβη οοϊδοϊίνε! Υ ἃ5 γεξεγγίηρ' ἴο ἔπε ἴῆτες ἔγίεηᾶς 

οἔ]οὉ (50, 6.9.» Π 6]. ΟΠ. ἰη 5,82. 2479); Ὀπι πιόγὰ ἔγθαιθηῖν, ἰπ 

[15 πιογε ἡδίιγαϊὶ βἰπρυ αν 56η56, 85 ταξεγγίηρ' ἴο αοά (5ο ὨΪ. Ὠδ. 
Βυ. αι. Ῥεαϊτα) : {Π|5 ἰηνοῖνεβ, ἱπάβαδά, ἃ βυάάδεη οἤδηρε ἔγοπι 

ἴδε διιευάα ἐονναγάβς αοά ἴῃ ἰπ6 ἀρρεαϊ οὗ ὅδ. ἢ ἀπά ἃ διγῖ ποῦ 

οἤδηρα ἴῃ 575 γνῆεγε αοά ἀρρϑδῖβ 85 πάρε, Ὀαὲ (5ο Ὁ ].) ἰ5. ἰπ 
δοοοτά τῇ οὗ. 145 δ8 ἸΘΣ 1419. 256 405, 

26. Τῇ, 5 πε ἀεςξῖγεά 359. (σοά᾽ 5 δοσυιβαίίοηβ δραίηβι ἢἷπὶ σογα 

νυ θη οἡ ἃ 5ογο δηδ ρίνε ἴο ἢϊπι, 580 οοηβάεπε ἰ5 [οὉ ἴῃ ἢἰ5 

ἰπποσθποα οὗἉ {πὰ βἷπβ ἴο ψΏϊοἢ Πῖ5 ΒΌ ΒΕΓ Πρ'5 ἀρρϑδγ ἴο ροϊηΐϊ, 

ταὶ πα νουϊά τγϑοθῖνα ἐπ 6 βογοῖ νἱτποιΐ ἔδδγ οὐ βδιηθβ, οὔ ἴπ6 

οἴμον βαπά ψοιυϊά ἀἰβρίαγ ἰξ ρθηὶγ οἡ ἢἰὶβ ρεύβοῃ, δηὰ τυϑᾶγ ἴΐ 

Ρτουαάγ 6 ἃ ογοννῃ οὗ βοηουτ---ἰγοδίηρ {πε νεγυ δοουβδίίοηβ 

οἵ ἀοά (νῃϊοῦ νου] ἴατη οὐἱ ἴο ΡῈ Ὡ0 δοοσιιβαίίοῃβ) ἃ5 50 ΠΙΔΩΥ͂ 

πιᾶτῖκβ οὗ ποποιι, δηά (870) μαπάϊπρ' Ὀδοῖς ἰο σοά ἔπ βοσοί!, ποῖ 

Βαπιρῖγ Π|κὲ ἃ οτγἰπιῖμδὶ, θυ ρου ΠΚ6 ἃ ργΐησε : 80 βυδβίδηϊ- 

41γ δ. Ὀϊ. τ. θυ. Ρεακε; δηά {πἰ5 5. {πῸ 1βαϑὲ Ὀίζαγγε ἰπ- 

τογργαϊδιίοη οὗ ἐπ εχ βεϊηρ ἰεχί.-- -Οανην ἐ] 38 σδη, οὗ οουζϑα, 

ΘαΌΔΙΥ νν 611 ΡῈ ἰγαηϑίαἰεά οαρῃ» ἀζη; δρᾶ ἰΐ μας δοῖιιδ!γ Βεθη 

πιαϊηϊαϊπεά {πδἰ [00 5 Ἔχργεϑβϑϑίηρ ἢἷ5 ἱπίθβηϊτίοη οὗ σαγγγίῃρ' θα 

Ηἷθ βῃβουϊάες οἰΐπεγ (1) νἱοϊοτίοιιϑῖγ (ορ. Ηοβπιδηη), οἵ 85 ἃ 
Ἄομογίβμεά οἢ 4 (ΕΠ τ] ἢ), τπ6 οπ6 ψψῆο (1818 μἷ8 νυ ϊβῃ (865) ΌὉῪ 
Ιἰϑιεπίηρ ἴο πίπι, 2.6. (ΗοΠπ).) αοα Ηἰϊπηβε!; οἵ (2) ἐπε δοσυβοϑι 
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51] νουά ἀεοΐαγα ἴπ86 υπηθρογ οὗἉ πιΥ βίθρϑ, 
{1κῸ ἃ ργίποε 1 νοιυἹά ργεβεηῖΐ ἰΐ. 

4. Τῆς νογάβ οὗ 70Ὁ γε οοπιρἰεἰεά, 

οὗ 5, ῥοπ νην ολοιιζαδ»)] ορ. 15. δῖ: τπΠ6 Ηςῦ. ἴαγαι ὩΣ 
ἀεποῖος πα Ῥδοῖκ οἵ δε πδοῖς οὐ δβουϊάογ, οὐ ψνῆϊοῦ θυγάσηβ 

ψνεγα Ὀοῦπα (6.9. ὅπ. 495); ἴπ6 5ογοἵἹ 5 ἴππ5 ρἱοϊαγοά γαῖ ποῦ 

ΒίγδηΡ  Ἶγ, 85 βργεδά ουᾷξ ἴο ὃ6 τεδά ποῖ Ὀγ ἴποβε ψῇῆο πιεεῖ [οῦ, 

θυϊῖ Ὀγ ἴποβ6 ννῆο οοπια τπρ Ὀεπίηα πἰπι. ὅϑοηια, πουνανεσ, [πἰπὶκ 
πὸ βυρραβίίοη 18 {παΐ {Π6 βογοῖ! ἰβ ψογῃ ἃ5 ἃπ δᾶϑύ Ὀυγάδῃ 

(26κ. τοι44): ἴῃ δοσυδαίίοηβ ννουἹά ἤδηρ' ΠΡΉΕΥ οη [ορ. ΤΒε 

ἰάΐϊοπι ννου]ά, οὗ οουγβο, δὲ οὔςα ϑυϊ (Π6 ρεγβοηδὶ γεΐεγθησα (868 

1481 π.} 1 {πὶ νεῖ οἰπαγινίβε ἰοϊεγαθῖε: ἔογ 'Ῥεγβοῃβ Ὀογῃε οὔ 
[πὸ βδουϊάεγ 566 αη. δι"; δηά ἔογ ἔπε ἤἥρυγε οἵδ ογοννῃ δρρί] δά 

ἴο ρείβοῃβ, 566 Ρχ. 125 1γῦ, ὶ 
37. Τὴσ περιδϑν 97 μὴν ϑ(6ρ5] 411] τῦγ δοϊΐοηβ ; Ὁρ. Ἅ (5ῖερϑβ |} 

Μ4Υ5), 1415.---7 τοορἐᾳ ἠγέσονιέ ἐΠ ἃ Ὀδιζοῦ ραγδῖ]δὶ ἴο " ἔβδη 8 
αυεδιϊοηδῦϊε δἰἰογηδίίνα γοηάδεγίηρ: 1 νου ρΡῸ ποᾶῦ ὑπο Πῖπὶ 

(566 ΡΒ]. η.). 

40ς. Αη δαϊϊοτία! ποῖα : ορ, 5. 725, 1ὲγ. σιδέ ἴαβϑὲ οἷαιιβθ. 
ΕτοοΙ͂ν τοπάδγοά {ΠῸ οἷαυπα γ85 οοπηδοϊδά ὃγ (ὅτ νἱτἢ 321 (5ο Βα.). 

ΧΧΧΙΙ.- ΧΧΥῚΙ. ΕἸἰδι.---ΤῊ 5 δηείγα βϑοξίοη οὗ [6 θοοΚ 
τηυβί ἔογ γεᾶβϑοῃβ ρίνϑ ἴῃ ἴΠ6 ἰηϊγοά. 88 22--29 Ὀ6 τεραγάεά 85 

8η ἱηϊεγροϊδίίοη. [{ οοηϑβιβίβ βοδγοαῖυ οἵ ἔουγ βρεθοῆαβ, δι οὕ ἃ 

5616 5ρεθοῦ ουνναγαϊγ αἰνίἀεα ἰη (Π6 εχίβεϊηρ' ἰοχὶ ἱπίο ἔουγ 

βεοιίίοῃβ ὈΥ πιθδηβ οὗ ἴπ6 ἔογπιιιδε ἴῃ 34] 351 (45 31 εἴο.) δηά 
46' (ορ. 271} 29). ἴῃ 58οπιθ, ρογῆδρβ δνθῶ ἴῃ 811] οδβθβ, (ἢ 58 

ἔογπλυΐα πᾶν ποῖ 6 οτἱρίηδὶ; πὸ δααϊ τοδὶ οοουγγθηοαδβ ἴῃ (ας 

(327 δὴὰ ΗΡΞ5 ἴῃ 3416; ορ. πε νατγίδηϊ ἴῃ Α 3351) ροΐηϊ δἱ 1εδϑὲ 
ἴο ἃ ἰεπάδβπου ἴο πλυ]ἰρὶν ἐπα ἀι56 οὗἁ ἴἴ ; 511] ἴῃ 44' [π6 ἔογπιυϊα 

βίδηδβ δῆ ννογάβ παῖ βιιρρεδῖ ἃ ρᾶϊβε, ἀπά Ὀδίογε ΕἸῖπι 

ἴυτηβ ἴο δάάγθβ5 ἃ ἔγεβἢ ραγίγ ; δῃά ψἱτἢ 265 ἃ ἔγοϑι πιαίῃ ραγὶ 

οἵ ἴπ6 βρβεοῦ Ὀθερίηβ. ΑΒ ]οῦ ἴῃ ἢῖ5 βρβεοῦδβ ον δά άγεββϑβ τῃα 

ἐτϊθη 5, πονν αοά, ἀηὰ πονν 50] Ποαιιΐζαβ, 580 ΕἸΊμα ἴῃ ρατγὶ δἀάγεββαβ 

Βἰπλβο ἢ τὸ 1π6 ἔγίεπά5 (32614, ἱποϊυάϊηρ, 19: 566 π.), ἴῃ ραγί (8115 
ταῖμογ ἱπῖο {πε ἴοπα οὗἉ 530] }]|Οχυν (32᾽5:3, ἴῺ ραγὶ δάάγεββϑβ ἴῃ 6 

νῖ58 πηϑη (345.16), οὐ οἴπεγϑ (37, 11} ὈῈ σογγεοι), ἱπ ἐπε δυάΐθησε, 
Ῥυξ πιαίπν δἀάγαθββεβ 700 (33. 8 4415-.2739, ἐχοαρὶ 47} Ἐ δηά 
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ΣΧΧΧΙΙ. 1 Απά ποβα ἔῆγεθ πθῃ οοαβθά ἴο 'απβυνασ Ϊοῦ, 
Ῥεσδυβ8 πα {[πουρδΐ Πίπ1561} εἰρηίεουβ. 3 Απά ΕἸῖπα ἴῃς βοὴ οὗ 
Βαγδομεῖ ἴ Βυζίίε, οὗὨ {88 οἷδῃ οὗ δπι, νὰβ μοὶ σὶτῃ δηρογ: 
δραϊηδὲ [οὉ ἢ ννὰβ μοῖ ψἱἢ δηρογ, Ὀδοδᾶιι5α πα σοηπδιάεγοά 
ἨϊΠ1561 στρ βίδουβ γαῖπογ ἴδῃ Οαοά; ὃ ἀηὰ δρδίηβδὲ 15 ἴσα 

9 3515. Τῇδ βρεβϑοῦ [4115 ἱπῖο ἰῆγαε πιαίπ ραγίβ : (1) ἴῃ 425-327 
ΌΥ Ψᾶγν οὗ ἱηϊγοάυοσίίοη ΕἸ ἐχρίαϊηβ ἴο {π6 ἴῆτες ἔγίεπας 
(3251) ἀπά ἴο 10Ὁ (33:7) ἀδῃὰ ἴο Πίπη5ε1 (32᾽6:33) ὯΥ οὐ πον Πα 
15 βοίηρ ἴο ἱπίεγνεμθ; (2) ἴῃ 435--35}5, τἢτγῖοα οἰεἰηρ᾽ οὐ βαπηπιατ- 
ἰζίηρ ψογάβ οὔ 1οῦ (3251: ,χγ4δ 56. 3552), ΕἸ ταδιξαβ ἴπ6 οἷδίπὶ 

πιδάδ ἴῃ ἔπεπὶ ὈΥ [οὉ ἴο "ὲ τἱρῃίδθουβ ἀαηὰ ποῖ ἴο πᾶνε ἀδϑογνοά 

16 βυβεγίηρβ ἰηβίοϊεά οἡ πίπι ὉγΥ σοά; (3) ἰπ 46, 37 δε ργεββηΐβ 

ἱπάερεπάεπεν ἢ5 ον νίενν οὗ ἴπε ργεαῖηεββ οὗ ἀοά, οἵ Ηἰ5 

ογθαῖῖνα δοιϊνὶ ἐγ, δπά οὗ Ηἰβ ρονεγηπιθηΐ οὔ πιεη. Οεγίδι νυ 
πγυοῖ οομησηοη στοιπα 15 οονεγαά ἰῃ (2) ἀπά (3), ἀπά {6 ἀϊ5- 
εἰποϊίοη Ὀδίννεεη (ἤδηὶ νου ἰαγρεῖν [411 ἀὐναυ, ἰἔ Π.᾽5 τεοου- 

βίγαοσίίοη (566 οἡ 356) οὗ 3.5᾽6--262 ννετὲ δάορίεά. 

ΧΧΧΙΙ. τ- ό.---Ρτοβε ἱπίγοάυοιίοη ἴο [Π6 5ρβθεοῆδβ: ΒΏΡΤΥ 
αἰῖκε νὰ [οὉ ἔογ πιαϊπίαϊ προ πὲ π6 ννᾶ5 γὶρβίθοιιβ 3, δηά 

στῆ τΠὸ ἐπδηάβ. ον αἱ ἰαϑὲ 53:16] δοαυϊαβοίηρ 3, ΕἸΙΠα Ὀγοαῖκα 
τε 51:16 ησὲ, νοῦ πα δά οὔβεγνεά διτπογίο ουἱ οὗ τεραγά ἔογ 
ἴδε βυρεγίον ρὲ οὗ (δε ἔγδηάβ, ποῖ δὲ 411 ἔγοτι δὴν ἀοιδι 85 ἴο 

ον 70Ὁ οου]ά δ6 ϑῆοννη ἴο Ὀ6 ἰη ἰδ ψτοηρ “.--- Εν ἱποοποίυϑῖνα 
τεᾶβοηβ, Βι. Ηοβῃη. τεραγά δ5 ἰηϊθγροϊδιβά ἴῃ νν. (5 δ) ψν ΒΙοἢ 
δἶνε ἴδε στουπάβ (ορ. 55) ἔογ ΕἸ Πα 5 ἱπιεγνεπείοη. 

Ι. 7ΤΆγ66 »16}}] 50 αἶβο ἴῃ ὅ (2.6. Ὀο(ἢ ἐπ παῖ Βα. (566 α5ὲ 
Ὡ.) σοηῃϑίἀδετβ δε οτγρίπαὶ ἀπ (πε βεοοηάδγυ ραγί οὗ (Πΐ5 ἰηΐτγο- 

ἀιυοιίοη) [0᾽5 ἴῆτεα ἔγίθδπάβ γε παπιθδά. ὙὍΤῆδ οἤδηρα ἔγοπι {Π6 
ταγπὶ ἔγίθη 5 (211 105} 4210: Παγα δ'5ο ἰπ 53Ηη δηὰ ἴῃ 1. 56; ἴῃ 
5 -- 3) ἰ5Ξ ἀπε ἴο ἃ αἰβεγθηος οὗ νγίίογ γαῖπογ ἤδη ἴο ““1ῆ6 
οογγαοὶ ἔδεϊϊηρ ἴπαΐ {πον οουἹά πο ἰοηρεῦ Ὀ6 ἰογηιοα " ἐγίεπάς 

(Βα.). 
2. Εἰέδτι, ἐδδ τονε 9. Βαγασλοῖ] ἴ6 δι οτ᾽β πάπα 15 δάάβά, 

ποῖ Ὀεοδιι56 850 πιο δίγεβϑ 15 ἰδ ἃ οἡ ΕΠ 5 γουία (Βα.), Ὀαϊ 
ἴῃ δοοογάδποθ νυ ἃ οοπιπιοη ουδίοπι ἤθη ἃ πδπιὰ 15 ἰηῖγο- 
ἀυςεά πο ἀοοιιπιεηῖβ (ΟΡ. 6.9. 15. 1ιἷ, ἐγ. τἱ, ΕζΖίς. 15, ἴῃ6 
ΕἸερμαπίίπό ραρυτζὶ, 2αϑςῦμπ). [Ιπ οὐβεγνίηρ {π|5 ουδίοιχῃ [πῃ ϊς 

νυτιίοσ αἰ θετβ ἔγοπι {πὸ δυΐμονς οὗ ἔπε Ῥγοίΐοσριιθσ.Ό Βοίῃῃ: πᾶπιὸ5 
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ἔτιοθπᾶβ ἣθ 45 δοῖ ἢ δηρογ, Ὀθοαυβε ἴΠῈῪ πδά ἐουπά πο 
δηβναῦ, δηᾶ δά ποῖ βϑῆονψῃ [οὉ ἴο Ὀ6 υητρμίεουΒ. 4 Νον 
ΕΠῚῸ Βαά ναϊϊοά ἴογ 100 ψῖ νογάβ, Ὀδοδιιδα ΠΥ ψ ΓΘ 
οἷάδσς ἱπ ἄδυβ ἴπδὴ δ6. ὅδ Απάὰ ψ ἤθη ΕΠΠῸὰ βὰν ἰμαΐ ἴδογα 
ν 85 ΠῸ δῆϑννοῦ ἴῃ ἴδε πιουῖῃ οὗ (πα ἰἧτεθ πιθῆ, ἣδ6 'γ85 
Βοῖ ψἰτ δῆρογ. ὁ Απά ΕἸ ἴπ6 βοὴ οὗ Βαγαομεοῖὶ ἔμ ΒυζΖίϊδ 
δηβυνεγεά δηὰ βαϊά : 

1 δὶ γουηρ ἴῃ ἄδγ8, 
ὙνΒογθαβ γα ἂῖεὲ δρεά;: 

Ὑδπογοογε 1 85 ἰη ἀγοδά δηά δἴγαϊά 
Το ἀεδοΐατο πὴν Κπονίεάρε ἴο γου. 

ΙΆΔΥ δανε Ὀεδη Ξεϊεοίεα ὉΥ ἴδε ἱπίεγροϊαῖοτ οὐ δοοουηΐ οὗ 

τῃεῖτ τπηοαπίηρ : ΕἸ (1 5. εἶ, τ ΟἩ. 1239 26} 278) τηδδη8 (πι}) 
αοὰ ἰ5 Βα, ἀπά Βαγβοπεὶ (6) Ὁ1ε55, Ο ἀοά, οἵ δ1ε585 αοά, ος 
αοά παίξῃ Ὀ]εββθά οὐ ὉΪ6β565 (5866 ρῇ]]. π.). Βδ-τὶκ- ἢ 15. 1Π6 
πᾶπια οὗ βενεγαὶ (1}6νν 158} ρεγβοῦβ παπιϑὰ ἰπ ἴῃς ἀοουπιοηῖβ οὗ 
Μυγαβῆα 50η8 (ἔδπ]Ρ. Ατίδχεγχαϑ 1., 5εὲ6 3.ὃ. Ἐχῤοάέξον ὁ ἐλε 

ον. οὗ Ῥεηρν αν ναπία, ϑατῖεβ Α, νοΐ. ἰχ. ρ. 52).---Ζἦδ Βωδίξε) 
βίποθ Βι2Ζ νᾶβ (8 ““ δγοίμογ᾽" (αη. 225 οἵ ὕ5. (11), ΕἸ ἰ5 
ταργεβθηϊαά 85 πιούα οἰοβαῖν αἰκίη πδη πε ἔγιεπάβ ἰο [00.---ΟΥ̓ 

2.6 οἴαη 97  α»1] ῇδγθαβ ΒΖ 88 ἃ βοὴ οἵ Ναβοῦ 15 Αγωριαΐο, 

Εδηὶ ἰ5 οὐΐν Κποννῆ 85 θυ ϑῃ οὐ 7εγδοϊ πιεο ἴα (Εὰ. 49, 

᾿ ΟἿ. 29. 5). ᾿Ὀἰβγεραγάϊηρ {Π1|5, ἴ6 δυΐπος ρεῆδρβ βεϊεοϊθά 
τῆ15 οἶδῃ παπιε, ἴοο, οὔ δοοοιηῖ οὗἉ [15 πιεδηΐηρ--Ἰογ, Ἔχα θά. 

ΙῺ δὴγ οδβὲ ἴΐ ἰβ ὑἀηνβε ἴο ἔγεαῖ δπὶ ἃ5 8η δοῦτγενίδίίοη οὗ 

Ατγδπηι ἰῃ ογάεγ ἴο πιαῖκε Ῥοΐἢ ἀεβογριοηβ οὗ ΕἸ Αταπιαῖο, οὐ 

Βιυιζίϊε 85 δαυϊναϊδηξ ἴο Βο ΑΖί[6 (2 τ ὭΨ2 : ορ. Ευ. 453) ἴο 
πιᾶκα ἵπεηὶ Ῥοϊῃ 1 εν 15}.---ὐ στοῦ ἐλαη} 1685 ργοῦθδθϊγυ, δεγογε : 

566 ΡὮ]]. ἡ. 

3. ὸ αηϑιῦ67] πὸ ξαγίπασ δηϑνεῦ: ορ. 15.-- )ααῖ ποῖ] 1655 
ῬτΟΌΔΟΙΪΥ γε λαα: 566 ρΏ1]. ἢ. 

48. ὅεε ΡΏ1]. ἡ. 

6-22. ΕἸ᾿πυ, ηοὲ (566 10 η.}) αὐ ἀτεββίηρ [οὉ Ε1}1} 341, ἐχρίδίηϑβ, 
ΡΥ (616) ἴῃ ἀΐγεοῖ δἀάτεββ ἴο ἔπε τῆγεα ἔγίθη 8, ραγαν (16:3 
50] οαυϊζίηρ, ὮΥ πα δαά ἱκερί 51:16 ηξ ΠΙΠαγίο, ἀπά ὮΥ Πα ἰ8 

ον βρεακίηρ. Ηαε πὰ Κερὲ 5116πορ, ποῖ Ὀδοδιιβα ἣθ δά ΔῃΥ 

δΒεβιταϊίοη 845 ἴο ἴῃς τῖρμς {πίπρ' ἴο 5δὺ, Ὀμὲ πιογεῖν ἔγοπι οοη- 

νεπίϊοπαὶ τεβρεοὶ ἔογ οἷά πῆδη (6 ἢ. Ηδ παά Ὀεεὴ οοπῆάδεηϊ 
δπουρἢ ἀρουΐ δὶς οὐ πον ϊεάρα 41] δἱοηρ, ἱκηονίηρ ννἤδηοα 
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ΤΊ εεἰά, ““Ὧδγϑβ 5ῃουϊά Ξρεδῖΐς, 
Απά πκυϊτυάς οὗ γεαγβ λα Κποννῃ ψβάοπι.ἢ 

8 Βυὶ ἱπάδεὰ ἰξ ἰ5 τε βρίτγι ἴῃ πιδῃ, 
Απὰ [πὸ Ὀτγεδίῃ οὗ πὲ ΑἸπι ΡΥ, το πιαῖκαβ Πα πὶ 

τπηδεγβίδηά. 

1ξ οαηιο---ἴγοπι σοά Ηἰπη861 (8). Οοά, 85 Πα ἴδι.5 ἵζπουνβ ὈῪ ἢἰ8 

ονη Ἔχρογίθησο, ρῖνεβ Κηονίεάρε ἴο ἴπ6 γουπρ; Ὀυΐ 5Ξἴποα Ηδ 

ΠΊΑΥ 5οπηειπι65 ἱπιραγί ἴο οἷά πηθῇ δ]50, ΕἸ παά ρσίνεη ἴΠ6 
οἷά τπιδῇ Ὀδέογε δΐπι (7: 1), ΕἸΊρῃαΖ, ΒιΙ δὰ δηά ϑορῆβαγ, δ 

ΤΡρογίυηϊ εν οὗ βῃοννίηρ μοῖμπεγ ΠΟῪ νεγα ἰηβρίγεά 85 ννε]]} ἃ5 

οἷά: πὲ δνεηὶ δά ργονθὰ ἴπαὶ ἴπδὺ ψεγα ποῖ (0. 130... 16.) (οΓ 
δ ἰ5 ποῖ ἴο 6 ραὶϊ ΟΗ͂ σῖτἢ [ἢ6 Ἔὄχουβα ἴπαὶ ἴῃς ἴαϑίς βεῖ {Ππεπὶ 

διά Ὀεεη 80 παγά παῖ οὐἱὺ αοά Ηἰπιβο]ῇ οουά αἰποπαγρα 1 (1): 
6 νἹ1}} βϑοοῦ δον [Π6 Ποί]ονν 655 οὗ [Π18 θχοιιβα, ἤδη 6 ρμεῖβ 
ἴο τνοτῖς πἰπιβοῖξ, ὙΠ ννογάβ οὗ ἴπ686 οἷά ἀοϊαγάβ ἢανα ἀγιεά 

ἃρ (160); ον ἀϊβεγεηὶ 15 ἰἃ τ Πίπι] Ης 18 80 υπιποοπηξοτγί- 
ΔΌΪΥ βοοάεά τ ογάς (παῖ, πδά ἢ6 πὸ Ῥεϊϊεγ γβᾶβοη, ἢδ πιιβῖ 
ποορᾶβ βρϑαῖΐς ἰῃ ογάδν ἴο γεϊΐϊενα τῆς ἱπιε!]!]εοΐιι4] βἰοπιδοῖ- 6 ῃα 

ΨὨΙοΝ ἰβ πιδὴν Ψψογάβ οὗ νι βάοπι, 80 ἰοηρ' Κερί ἰηβϑὶβ, βανα 

βίνεη πἰπι (15. 3). Απά ψ ἤθη Πα βρεᾶῖβ, ἰεΐ ῃο οπὲε Ὄχρεοῖ 
οοπιρ ἱπιθηῖβ ; ἔογ ἘΠΘῪ νν1}} ποὶ σαὶ ἴπ6πὶ (515), ΤῊΐΘ δροίορυ 
ἷἰΞ ποῖ ἃ ἀταηπιαῖίς ἀδβογριίοη οὔ ἃ βρεαίκεῦ ψψῇοβα οοπίδυ- 

τοῦ ἴπ6 τῦίϊογ τίάΐϊουϊεβ 88 ἐμαῖ οὔ ἃ Ῥοπιραϑίὶῖς γουίῃ, 
Ὀυΐ 4 56] γενοϊαϊίοη οὗ ἴπὰ ἴοπε δηά ἰεπιρεσ οὗ ἴδ τυσίῖοῦ 

Πἰπιβεϊξ. 

8. Τῇ ἀἰβρυῖο ψῃμοῖμον λές τρέγί απὰ 226 δγοαζλ ἅτα τηετγεῖν 
1π6 βρίγιε οὔ ἀοά νοῦ ἱπιραγῖβ {Ππ|| (275 335) ἀπά ἱπίς Πρ εποα 
τὸ 811 πιῆ (απ. 27), οὐ ἴδε βρίτς ἱπβρίτίπρ᾽ οὐ ψίνίπρ᾽ τρεοΐαὶ 

Κηονίεάρε ἴο ργορῃεῖβ (ορ. [οοἱ 41), 15, ἰη ἴπ6 ργεβθῃξ σοππεο- 

τίοη, γαϊμεσγ Ὀοβϑίάς ἴδ ροϊπε : ἴδε ερίγίξ οὗ ἀοάὐ ψῆϊοῦ 8 

ἱπιρατίεα ἴο 41] πιεὴ δπά ἔπε βρίγι ρίνβ ἴῃ ἰπβϑρίγαίίοη, οὐ ἴὸ 

ἱπιρατὲ δχοδριίοῃδὶ 5:1} πὰ δον, ἴο φῤεοίαϊ πιδη (15. 11 ἢ.» 
Νιυ. 4718, ὕδη. 4188: Εχ. 415; ορ. ο. 33" η.}, τε ὑοῖ ἵνο 
6ϑβθῃξίδιν ἀἰβεγοης τπίηρθ, Ὀυϊ [6 5δπι6 ϑρίγξ ἴῃ 1655 οὐ 

διεαῖες πιϑαβυτο, ψογκίπρ' ἔογ δηάᾶ δοπίενίπρ ἀϊεγαπξ δηάϑ. 
Βοιῖῇῃ ὃ δηά 9, ᾿Ἰπουρῇ οχργεββεά ἴῃ ρεγίδοι Υ βρεπεγαὶ ἴεγπΊβ, 

μᾶνθ ἃ βρεοϊῆο ἱπιρ!!σαίίοη : 9 ἰηάϊ θα δ βϑβογίβ {πδὶ ἴΠ6 τῆ γοα 
ἔτϊθηβ (ορ 19), ἴῃ βρί(6 οὔ ἐπεὶγ ἀρ, ἂγθὸ ποῖ νῖββ, δηά 8 {παῖ 
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91 15 ποῖ ΓΠ6 ἀρδά 7 πδΐ γα ννΐῖβθ, 
Νοτ ἰ5 1 πε οἱά ἔπαὶῖ υπάδετοίδηά τρῃῖ; 

10 ΤΠεγθίογε 1 5δγὺ, 1,ἰ5ἴθη ἴο πιὸ ; 
Ιαἰξο ν11}} ἀδοίαγα πὶ Κπονϊθάρο. 

1 Βεδοϊά 1 νναϊϊοὰ ἔος γοὺγ ννογάβ, 
Ι Ιἰδίεπβά ἔογ γουγ νυνῖβα βαυίηρβ; 

νη5ὲ γε βουρῆξ οὐἱ νογάβ, 
1. Ἐνρη υπηΐο γοῦ 1 διϊεπάδά; 

Απὰ ὈεΠοΙΪά ποτα ν88 ποπδ ἴο οοηνίοϊ Το, 
Νοηδ ἃπιοηρ γοῦ ἴο δηδννεῦ ἢἰ5 δ υρ5. 

15 (Βενναγε) 1εβϑὶ γα βᾶυ, “"" ε βανα ἔουπά νν]ϑάοαι ; 
Οσοά πιᾶὺ ἀτῖνε πἰπὶ αὐνᾶν, τοί τλϑῃ.ἢ 

Ἰ4ΓῚ 1} 1 ποῖ δεῖ ἔογίἢ Γ ϑυοῖ 1 ψογάβ Γ 85 ἴπ68ς Ἶ, 
Νοῦ Ψ1Π|| δηβννεῦ πηι ἢ γον βαυϊηρ5. 

ΕἸῖδα τΠπγουρ ἢ ἴπ6 ρύδβδθηοα ἴῃ πὶ οὗ ἴδ βρὶτξ οἵ αοά (ορ. 

ση. 4153.), ἴῃ δρίτε οὗ μἰβ. γοιῃ, 15 νυῖββ. 
9. Ορ. 12}2 1510... Ἰ »ισην, οὐ ἐλθ ργοαέ (566 ΡὮΪ}. π.).-- 

7ΤΑς αροι] ΕἸΐρῃαζ, Βι]ἀδά απὰ ϑορβαγ ἴω ραγέουϊαγ ἃγὲ 

ἰηϊαηάεά : 566 ου ὅ. 
10-1ῦ7. 1{11|6Ὸ γγεγε ρίαςεά ἴον ἴ, δηά 17 οπγίεἀ 85 ἃ νατγίδηϊ 

οὗ 19, 1π6 τεᾶβοῃβ ἔογ ΕἸΤἢιι 5 ἔογπιεσ 81|]|6ηος (δ᾽ 11.) δηά ργαβϑηΐ 
βρεεςὴ (16. 8.) τυου]Ἱὰ βίαπά ἰορείμεγ νὰ 18:16 ἃς ἐγαηβί(ἰοπαΐ. 
Βαυΐϊ πεῖτμογ {Πὶ8 ποῦ οἴμες ργοροβεά γεοοηβίγιοϊίοηβ (56εε ρῥἢ]]. 

ῃ.} οδπ 6 τορι γάβά 858 οεγίδίῃ. 
ΙΟ. Ζέξέθη] 5ἴηρ'. ἴῃ πιοδί ἤβῦγενν Μ55, δυϊ, ἴῃ βρίίε οὗ Ὠ].᾽5 

δύρσιυπιεηΐ (566 Ρἢ1]. η.}), [πε Ρ]., Ζέσέοηι γ6, Βῃου]ὰ Ὀ6 τεδά. 

τ, ΕἸ μδὰ ναἰϊεά, Ῥυξ ἰη ναΐη, ἔογ {86 ἔγίθβηάβ ἴο ρον 
τποῖγ ννἱβάοπι Ὁ Ρυζιηρ [οὉ ἴῃ τ1π6 ψτοηρ.. 

13. ““ο ποῖ {π|ηἴκ γοιι βανε ἔουπά ἰη Ϊοῦ ἃ τ οϑοιὰ ψὨΟΣ 

οΟὨΪΥ αοὐ σδη ονογοοσιε" (Ὁ τ.). ἈΔω αἰϊεγηδίϊννα τοηδεγίηρ, 

Βοδγοοῖγ ἴο Ὀ6 δὐορίεά, ἰ5: 1,ε5ΐ γε 5αγ, ὟΝ 6 πᾶνε ἔοιιηά ννὶϑάοῃι, 

αοά (Ξρεακίηρ τπγουρἢ ΕἸ Πα) νν1]] ἀγῖνε Ηἷπὶ ἀνναν, ποῖ πιδῃ 
(ἐ.6. ΕἸῖδα υὐτογίηρ, πιεγεῖυ μῖβ οὐγὴ νυ βάοπι); 50 Εἰοβίασ: ορ. 
ΑΝ. Ενπὶ. ᾿ 

148. Ὦ. 4πὴ λὲ λαίὰ πο σοί γογίλ τοογας αραΐνδί τη: δηὰ 
50, 511 ΕἸ ραγαρῆγαβεά, ΕΝ. ἘΠ) ἰβ8 σοπιπιοηυ βυρροβεά ἴο 

τλθδη ““]ῸὉ 85 ποῖ γεῖ {γεὰ οοποϊιβίοηβ ἢ πιὰ" (Ώτ.). [πη 
ΔΩΥ οδ86 ἴπ6 πιοδηΐηρ᾽ ἰ5 : πε 1 ἢάᾶνε βροίκβη, πῃ ἃ πιϑπηοῦ 

νεγν ἀϊβεγοπε ἔγοπι γου (14Ὁ, 16 ποῖ αἷβο 145), γοὺ ψ"]} θὲ ἐπδῖ 

1 ἰ5 οΐ ὩδοσβϑαγΥ ἴο ο8]11} ἴῃ αοά ἴῃ ρεΐβοη ἴο νδηαυ δῃ οῦ ; ἃ 
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16 ΤΏΔΥ ᾶγὰ ἀϊβηαιαγοά, [ΠΟῪ ἀηϑνοῦ ΠῸ πιο; 
δνογάς ἴανα ἔριδα τῃ6 πη]. 

16 Αηά πὶ] ἴο νναῖῖ, Ῥδοδιιβε ἴπεῪ βρϑαῖ ποῖ, 
Βεοβυιβ6 ἴΠ6Ὺ ἤανεα βιοοὰ 5111, (απ Δ) ανα δηβυνεγθά πο 

; πιοῦο ἢ 
171 αἶβο ν111] γίνε πιγ δἹοιτεά δηβνγαῦ, 

Ι νἱ}} ἀδοίατα πὶν Κηον]οάρε, ἷ ἴοο. 
18 Εογ ] δαὶ 1} οὗ νοτάς, 

Τῆς Ὀτγοδίῃ ἴῃ ΠΥ Ὀ6Ι οοηϑίγαϊῃ 5 πιὰ; 
19 Βεοῃοϊά, πῇν 6 ἰ5 45 ννῖπα πδξ μαίἢ πὸ νεδηῖ; 

{ῖῖκε ςἰκίη5 (6116 νυ 8} πεῖν (νἴη6) ἰξ 15 τοδαν ἴο Ὀυγεῖ. 
Ὁ 1,εἴ πιὸ βρεδῖ ἴῃδϊ 1 πιὰν ρεῖΐ τεϊϊεῖ; 

[1ωμεἴ πι6 Ορεβῇ ΠΊΥ ἰἷἱρ5 πὰ δηβυνοῦ. 
311 εἴ πιὲ ποῖ, ὑγδὺ, βῆονν ραγί δ! ἴο ΔΠῪ πιδῃ ; 

Νεῖπαγ ΨΗΠῚ ρῖνε βαξίετγίηρ, {{|65 ἴο ΔΩΥ ογεδίυγε ; 

πα, νῖΖ. πιγβεῖέ, (που ρῊ γουςζπέαϊ, γεῖ ἱπβρίγεά, ν}} ἀο ψῆδὶ 

γου, ᾿πουρἪ οἱά, δᾶνε ἔα] ἴο ἄἀο. Τῇ ρῥγοηιῖβα ποῖ ἴο δῆβννοῦ 

κὸ (ἢ ἔγίεπαάβ ἰ5 ποῖ ἴῃ σγεδὶν 1816 : ἰπῃ βυρείδηςα ἴμα 

ΒΡΘΟΟΠ 658 οὗ ΕἸ ΒΌΡΡΙΥ ποιπΐπρ {πὶ ἴπ6 ἔγίθηά8 πᾶνε ποῖ 

Ργενίοιιϑῖν δ᾽ἱερβά. 

15-22. ΤΙε ἴοῃε οὗ 501] Οαυγν (566 οἡ χχχὶϊ.--χχχνυ.) ππρατίεοά 
ἴο ἴμεβ8 νν. Ὁγ 1616 σὴ Ῥὲ δνοϊάεά Υ οπιϑβϑίοηβ (οὗ 16:17, Βι.) 
οὐ ἰγαηβροβίτίοη (566 ΡὮ]]. ἢ. οὐ 10:17); θαΐ ἔογ διιοῦ ποτὰ ᾽ἰβ πὸ 
βυδηοίεηιϊ ἱηδερεπάεηϊξ τεᾶβοη. 

το. ἴανο Μα:164] 111. λατο ᾽πουδα ατοα» ον". 
17. Ορ. 19,---Οἴτο νιν αἰοέέσα! απϑτοον] 11. ἀριστοῦν τὸν ῥονέϊοη ; 

1π6 πιοδηΐηρ, ἴῃ ἔπε οοηϊεχί, 15 βοδγοοῖυ, 1 νν 1} ρῖνα ΠΥ Ρογίϊοη 

οὔ {πε τερῖν πεεάβά ἴο οοηνίοϊ ]οὗ, θυ (Ξ'ποε ΕἸΊΠα ἰ5 οοην!ηοερά 

{πὶ Βα δα5 Πἰ πι561 ἃ σοπιρίεῖβ δηβννεῦ) 1 Ψ}}} οὔεγ ἱπ γερὶν τπῈ 
ρογίίοη οὔ κπονϊεάρε ψῃΐο π45 ἔδ]}6ὴ ἴο πιῈ ἔγοπι αοά, δπά 

πὶ ρογιίοπι νν 1] οοπϑβεϊςαϊε ἃ οοπιρίεἴῖα ἀηϑινεγ. 

18-20. ΕἸπυ 5. ρδίπξγ ἔα]1 οὗἨἁ ἁ νογάβ δηπά οἵ ἴῃς Ὀγεδῖῃ ἴῃ 
ΜΒ ΙΟὮ ΠΥ 5δβοιυϊά ρους ἔοσιἢ : Πα πχυϑβί ἱπεγείοτε ρεῖ δί5 νογάβ 

ουξ ἴῃ Βρβεοῦ, οἵ εἶβε Ῥυγϑί |κὸ ΠΡΉΥ οἱοβεα 5 Κίπ5 οοηϊαί πἰπρ' 

νῖπα ἴῃ ξεγπχεηϊδίίοη.--- Ὧν δοῖζν] ὈτΙΕΗ͂Υ ἴον ““1ὴ86 ψνογάβ ἴἢ ΠΙῪ 
Ὀ6Ιγ,᾿ τπ6 ννοτάβ β γον σογγεθροηάϊηρ ἴο ἴπ6 ννῖπθ, [π6 Ὀ6ΙΙΥῪ 

ἴο {πα 5ἰκίηβ (Ὁ); ϑἰ πιεῖν πότῦ τοΐπε- οξέης (16) 15 ὈτγΙ ΘΗ͂ ῥαΐ ἕογ 
5βἰκίῃβ οοηϊαϊπίηρ ἢδνν ννῖπε ; πονν 5ἰκίη5 ἴῃ {Παπιβεῖνοβ ἀγα ἰεαϑὶ 

1ΔΌ]6 ἴο Ὀγεαΐκ, πὰ 845 βίο ἀγα ἴῃς ργορεῦ γβοαρίδοϊθβ ἔοσ Π6 5. 

νης (Με. 917). 
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35 ἘογῚ] οδηηοῖ ρῖνα Πδιιογίηρ {{{|68 ; 
Μγ Μαῖΐκεῦ ψουϊὰ βοοῦ ἴδίκα πιὸ ἀννᾶγ. 

ΧΧΧΙΣΙ. 1 Ηονθείξ, βεαγ πονν, Ο 70Ὁ, πὶ βρδδοῖ, 
Απὰ [ἰβἴδη ἴο 411] γ νογάβ. 

3 Βεποίἃ πον, 1 ανε ορεπεὰ τὴν πιουίῃ, 
Μγ ἴοηῃ προ ἴῃ τὰ ραΐδία Ββαιῃ βροίκεῃ. 

δ᾽᾿Μυ τνμι ονεγῆον 51 νυν ἢ βαγίηρβ [οΥ ̓ ἰκον]θάρα ; 
ΜΥ [1ρ5 βδρεαῖ ταὶ ψὨϊοἢ 18 ρυγα. 

4 Το 5ρίγιῖ οὗ ἀοὐα δΒαίῇ πιδάδ πιθ, 
Αηὰ 186 Ὀτεαῖῃ οὗ ἴῆς ΑἸπι Εν ρίνεςῃ πιο [1ξπ. 

22. ε νυ] οἱ ρῖνε ἔαϊγ {{||65 ἴο πϑη 51, θεοδιβε δα οουἹά 
ῃοῖ 355, 1 δε υἱϑῃοά, δπὰ ψνουϊά ποῖ, ἰξ μα οου]ά, ἔοτ ἔεξαγ οὗ 

ἀϊνίπε ρυπίβμπιοηι, Ξ5'Ὁ, 
ΧΧΧΊΠΙΙ. τσ: ΕΠ πον ἴυγηβ ἴο ]οῦ, στ δὴ ἰηνιταϊίοη 

ἰο ᾿ἰβίδῃ (15) ἀπά ἱ ροβϑίδῖε ἰο αῆβννεγ (δ), γτερθδίϊηρ' ἴο Βίπι (55), 
ψ παῖ μα παά δἰγεδάν βαϊὰ ἴο {πε ἔπδπάβ (323 158.) 1ῃ4ι δα 15 
01] οὗἩ νογάξ, ἄτι ἴο ἴπ6 δοϊΐοῃ οὐ δίηι οὗ {π6 αἰνίπε βρίγῖ, δηὰ 

αϑϑυπηρ δἰπι ἔπαὶ ΤΟΥ πιθεῖ οὐ δα] ἰόγπι5 (65) 845 ἔο!ονν 
δΒυπιδη- εΐηρ5. 

Σ. Ο ,ὲ] Εἰϊπα, ἀηῖκα [Πε ἐγίεπάβ, αὐάγεββθβ [00 ὉῪ πᾶπιε 
(δ' 4γ15; ορ. ἴῃς τεξδιεηοεβ ἴο ]οὉ ὈΥ παπιῈ ἴῃ 445: 1 864. 3.916), 
Τῆε ἀϊθεγεηος 15 ποῖ οοπιρίείεϊ νυ Ἔχρίαίπεά Ὁγ ἴδα ἕδος {παῖ, 
ἀη11κ6 {πὸ ἔγίθηάβ, ἢς ἄοαθβ ποῖ δἀάγεββ Ηἰπιβαὶ Ἵχοϊ υϑίνεϊ νυ ἴοὉ 

]οΌ. Τα οἤδηρε ἔγοπι δἀὐάγεββ ἴο {πε ἔγίθπάβ ἴο δά άγεββ ἴο 
]οΌ νουά ανὰα δε ϑυβῆοίθηον πιαγκααά ὃγΥ ἴπ6 οἤδηρα ἔγοηι 

2ῃηά ρ. ΡΙ. ἴο 2Ζηά ρΡ. 5ἷηρ' (ορ. 346 αἴϊεγ 3419. Τῆς ἀϊδεγθηςα 
5 γαίπεγ ἄυε ἴο ἀϊβετγεηος οὗ τυυγίϊεγβ. 

2. Τῆς ρονεγίυ οὗ (πἰ5 ν. β5εθπι5 ἴο Βυ. ἴο Ῥ6 ουγεά ὉΥ 
πιακίηρ' ἰξ Πγροιμοιοδί: [61 να ορεηβά πὶγ πιουτῃ. .. ὃ ΠΊΥ 
δαατί, εἴο. 

3. ἸΏ πὶν σπογάβ (ποτ) {π6 ἀρτὶρῃίηαβ8 (635) οΥὗἨ πὶ Βεατγί 
(Ὀι. οὐ, Ρ5. τοῦ, τ ΟΠ. 297); δηά 8 Κηονϊεάρε οὗ τὴν 11ρ5 
ΠΥ 5ρΡΘδΚ βἰῃποθγεῖγυ : 566 Ρἢ]]. ἢ. 

4. Ορ. 328 η.---“ ΕἸ ἀρρϑαῖβ ἴο ἴῃς Ὠϊνίπα βρίγι πῃ οἢ 

οί ογεαϊεά Πὶπὶ δηά πιαϊπίδίπβ Πἰπὶ ἴῃ 116 : ἴἴ 15 ἃ βρί γι νν οἢ 

15 σοπηηοῃ ἴο 81] πιεη ; Ὀυϊζ “'ῃ 15 δηϊπηαῖεά Ζεαδὶ ἔογ αοά δρδϊηϑί 

1Π6 οαγρεβ οὗ ]οῦ πε ἔεδεϊβ {πὶ ἴξ 15 πίη Πίηι 'ῃ ἃ ρονογιι 

ἄερτει δπηά ργίνεβ πἰπὶ ἃ πίρῃμον νβάοηι ἔπη ογάϊηδγυ (ΠΏ δν. : 
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δΊξΊτΠου οδηβῖ, δηβννοῦ πη6; 
ὈτΑῊ ἀρ Ὀαΐογε πι6, (6 πη4) Ξἰδηά ἐογίῃ. 

5 Βεῇοϊά, 1 (Ξἔαπά) ἰονναγάβ σοά δνεῃ 85 ἴδου (ἀοϑβ1) ; 
Ετοπι ἴΠε (84πι6 ρίεοε οὗ οἷδν ἷ α'8ο ννὰ5 βηἱρραά οἢ, 

ΤΒοδοΙά, τὴν ἴεγγοῦ 8514] ποῖ αθτίρῆς πες, 
Απά ΠΙΥ ὑγΓΡΈΠΟΥ 5841} ηοῖ Ὀ6 ἤδᾶνυ ὕὑροη ἴπ66. 

8. Νανεγίῃοῖθββ ἔδου 5αἱ ἀ᾽βῖ ἴῃ πιν πϑαγίηρ, 
ΑΠά 1 πεαγὰ {πε νοῖος οὗἉ (ἢ γ) τγογάϑ :-- 

βἰ πη] γῖγ Π6].).. [τ τπ8 ὈΟΙΠ συατγαηΐεαβ ἢΠῖ5 βιποογὶν ὃ, δά 
Εἶνεβ Ὠίπι βίγεπρτῃ ἴο οοπίτοηξ [οὉ οοηβάεπεν ὅδ. Βιι.. Βα. θα. 

οὐ ἴδε ν. 85 ἰπ ἃ βδεῆβα ἃ ἀυρ[ϊσαῖς οὗ δ, ρτειηδίυγα πετα, δπά 

βυρογῆυουβ δον δ), Βυΐ δ σρεδῖϑβ οὐἱγ οὗ ἐδ »ιαζεγέαϊ ε'ἀε οὗ 
τιᾶπ᾿5 παίυγε ; {πὶ5 ν. δπιρἤῃδβίζεβ Πὶβ Ὀείηρ᾽ πιά δηά ἱκερὶ 
αἴϊνα ὉΥῪ Οοά᾽5 βρίγίξ : 50 ἴπαὶ ἴπε ροϊπηίῖβ οὗ νίαν οὗ (δες ἵνο 
ναοῦβεβ ὅγε αἰ διεηῖ. Ῥδαίκε νουἹά ἰγδῆβροβα ἴο ἔοϊον δ; δυξ 

ἴδ Ῥοϊηϊ ἴῃ δ ἰ5 τδι ΕΠ ἰ8. ἃ πη, τηδάς ἔγοπῃ [δε ἀπ5ι κα 

]οῦ, δπά {πεγείοτα ἴ ἢεὲ νἱ}} ὔοὲ δγονθεδὶ πἰπὶ Κκὸ ἀοά; 
Ῥεΐνδοη δ δά ἸΊΠ6 Ἐπουρῆξ οὗ ἴα Ὀϊνίης δρίτς 85 15 τηδίκοῦ 
δηά 5υπίαϊηεν ψουἹά θὲ ουΐξ οὗ ρίασε " (Ὀτ.). 

5. Φηγατο {] 56. γουῦ ο456, οὐ ἀύρπηθη(8 : ογ, ἢ.» γοῦγ [πὸ 
οὔ δδίε|6 : 566 ρἢ!}. ἢ. 

6Ό. Ορ. 1τοϑ.---υνι ἐλδ οἷαν . . . φηΐῤῥεα 9957 ορ. ἴδε 
ΡὮγϑβθ, υβϑοά οἵ Εδρβηΐ β ογεαϊίοη ἰπ τῆς Οἱ απιεβῃ Ερίο 

(Ταῦ. 1, οοἱ. 2, 1. 34), “" ϑηίρρεά οἶδ οἷαγ " ({{-ἰα ἐξεέα-γεἐξ), ἀπὰ 

αἶβδο ἔπδὶ ἴῃ ἴπῸ οοβπιοίορίοα! ἔγαρτηεηϊ οἰϊεά ἰῃ Εορεῖβ, ΟΡ 

Ρ. 45, ξα ἐξ-γω-ξα ἐξ ἐα-[αη2] ἐδ- πὸ ἐ! 1δέξέῖ, ἘΔ Ὁτοῖκα οδ᾽ τῃ6 
οἷἶαν, δα ογεδιβά ἴῃς ροά οἵ Ὀτγίοϊκβ. 

γ. ἘΠῚ οοπια5 “ποῖ ἰῃ ἴδγγοσ 85 ἴπ6 Κίηρ' οὗ ἱκίηρϑβ ": ορ. 
οἷ. 1431, 

8-33. ΤΗΐθ, ἴδε ἢτγϑδι ραγὶ οἵ ΕἸ Πυ 5. τεβυϊδιίοη, Ῥερὶπϑ 
(5:11. (8), {κ6 16 ἵνο βυθβεαυθηΐ ρατγίβ (345 δ 352.8), ΨΠῸ ἃ 
ΒυπηπΊΑτΥ οὗ [00 ̓5 ροϑίτἰοη ἃ5 ΕἸΊπαὰ υηδεγβίδπαάβ . Ιοῦ διᾶ5 

Αϑβϑογιεά ὃ (1) ἰδὲ ἢε ἰ5 νους 5ἰπ,"; (2) {παΐ σοπβθαυθθεῖν 
(οὐ 5 μαγά ἰγεαϊπιεπὶ οὗ πηι ργοοεθάβ ἔγοπιὶ πιοῦα δηπῖγ, δηά 

58 ψἰουξ πιογαὶ ᾿ι5βοδξίοη οὐ ρυγροβθ, 194. ; (3) παῖ αοά 
τεΐαβεβ ἴο δηβυνεῦ Πΐπι, 13:. (οοτγθοϊεα εχ). ΕἸ δάάγεββεβ 
Πἰπιβ οἱ ργίπιδγν ἴο (3), που ρΡ ἢ ἢ15. γαρῖν Ἔνθ ἴο [Π18 15 50 ἔδ 
ἱπάγεο ιν ἐχργοβϑεά {πὶ ἢ δηβινεῖβ [0Ὁ᾽5 ἀϑϑεγίίοη δροιιΐ ἢϊ5 
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οση 2αγέϊοιαν, οα56 ΌΥ ταΐεγεηοε ἴο οὐ 5 ρεμϑραΐὶ τἰτεαϊπιθηί οὗ 
τπθη ; 511} πιοῦὰ ἱπάϊγεοι]γ.---Ποιιρ οἰεαγίν δπουρῆ, ἄοοβ ἢς 

Ἔχρύαβ5 δἰ5 ἀἰββεπὶ ἔγοηι (1) δπά (2). 10οδ᾽ 5 ἀϑϑογίίοη (αὶ αοά 
ἄοες. ποῖ δῆϑνεγ ἀύη, ΕἸῖῆυ ἀγρεβ, αγίβεβ ἔγοπι ἢἰβ ποῖ ἀϊ5- 

οογηΐηρ αοὐ᾽β πιδην πιοάδθβ οὗ βρεαϊκίηρ ἴο "πόη, 15, ἃ5 ἴογ 
Ἐχδηηρίο (1) Όγ ν᾽ Ξίοῃ, 1511; (2) {πγουρἢ βυβεγίηρ, 106., διιβετ- 
ἱηρ τρμεν τεοεϊνεά (ποῖ ΓΟΠΡΊΥ, 85 ὈΥ 00}, Τπτουρἢ {Π6 
Δοι νιν οὗ δηρεῖβ, ἰθδάς (ρ οοα) πιδῃ ἴο 5δὺ, “1 ἢανα βίηπεά," 5 
(μοί, 1 εὸ 1οὉ, 9, “51 Ὧπ| βίη: 655 ᾿) : δηά, ἱπεγευροη, Οοά γεάβεπιβ 

16 βυβετεγ. [Ι͂π ψδαΐονοσ νἂὺ αοά βρεδῖβ οὔ δηβινοίβ, [ἃ ἰ5 

νὰ (πὰ δἷπὶ οὗ ταβουΐηρ πιδὴ ἔγοπι ἴῃ, δηά 80 ἴγοηι ἴπ6 

βυβοτίηρ νοῦ ἰη δηΐαῖ!ς, 17. 56. ΤῈ ἴοῦ αῆϑνψεῦ ΕἸῖδυ [ἢ 
Β6 οδη, δηά ἰἔ ποῖ, 5116 ΠῈ}γ βίη ἴο δἰπι, 33:83, ᾿ 

8-13. Ηδκτε δ5 ἴῃ 345. 295: ΕἸΊΉι πιαΐτεβ, 45 ϑορῆδγ μδά ἄοπε 
ἴπ α1Ὁ, ῃ18 βίαγίϊηρ-Ροὶπε ννοτάβ υϑεα ὃγ οὔ, οὐ τ1πουρβςϊ Ὁγ ΕἸΙμπα 

(ἔοσ πε φυοϊδίίοῃϑ ἀγα ποῖ 81] εχδοῖ) ἴο μανε Ὀδβεη ιιβεά ὃγ Ηἷπὶ ἴῃ 
186 οουζδα οὗ ἴπ6 ἀεραῖα ἢ ἴΠ6 ἔγίθπαάβ. Βαΐ Βυ. ἀχαρρεγαῖεβ 

δηπά πιίβγεργαβθηΐβ ἴῃ βἰρηἰἤσαπος οὗ [Π5 ἤθη ἢ 5ᾶγ5: ““1π6 
ἔτι 5 βθοῖς [0 δ᾽5 βίῃβ ἴῃ ἢῖ58 οοπάτποϊ (ΤῸ) Ὀεοέογε τς ἐϊπια οὗ 

δὶ5 βυβοτγίηρβ, ΕΠ ΟἸἿΥ ἴῃ 15 Δβϑβογιοηβ, δίποα ἴῆ656 δανα 

ῬΘΙΔΙ]]6η ἢϊπ. ὙΠΟΥ επιρίτοτεά [οὉ Ὅν ἴα]56 ϑιιβρίοίοηβ. 

ΕἸῖῆὰ οοηῆηθβ ὨἰπΊβο] ἢ Οὐἷγ ἴο {πὸ ἔδοῖβ Κποννῃ ἴο 411 σοῦ- 

ςαγηδά." ἘΕτοτζ ΙΓ [Π6 αϑβϑογίίομβ διἰγ υϊαά ἴο Ϊοῦ ἴῃ 9 ἀγὰ ἔγιιθ, 

ΤΠ6Υ τὰ ποῖ βἰηξαυ! ; δπὰ ἱξ ἠοῖ ἴγυο, {Πεῖγ [αΙβθῃοοά 15 ἅϊτι ἴο 
7οδ᾽5 οοηάυοι Ὀαΐογα πἰ5. βυβεγίηρϑ Ὀ6[611 Πἷπι. ΑΒ ἃ πιαϊίεγ οὗ 
[λοϊ, 9 ἰ5 ποῖ ἃ ἔγιια βἰδίεπιεπὶ οὗ [00᾽5 ροϊηϊ οὗ νίενν : ἢ παά 

πανοῦ οἷα πιο ἱπηηχαηΐγ ἔγοπι 411 δίῃ; οὐ [π6 οοηίΐγαγυ, δαά 

τεοορηΐϊζοά πὶ Πα, {|κὸ 81] πιβη, δά ποῖ Ὀδθη ἔγεε ἔγοῃι βίῃ 

(73: 1335, ορ. το). παι πε Πδά πιαϊηϊαϊπεά ννὰβ5. δ15 ἱπιερτὶν 
(ε1 5.}, ἰδὲ ἢε 85 ποῖ οσοηϊυπιδοίοιιϑ! Υ νυ κΚαά, ἐμαὶ ἢα νναβ ἴω 
πε τίρμι (9᾽}- το 1318 1611 247. 10.132. 2γ4.6.3.1} ἴῃ {Π6 ἴδβιια ψῃϊοῆ, 

οὐ ἰδ ουττγεπὶ ἔπδογυ, ψνὰ5 Ὀεϊηρ ἀεοϊἀεά δραϊηβὲ ᾿ἰπὶ ὃν {πα 

νου ἴδοϊ οὗ Πἰβ βυβεγηρθ: ἴῃ οἴμαῦ ψογάβ, [δι πὲ Ῥαεϊοηρεά 
ἴο ἴδε οἶα55 οὔ ἔῆοβα ψῆοβε ψῇοϊα βου] ννὰβ8 βεῖ ἀρδίηβί {πὸ 
βἰπβ ἴο ψῃο ἢ Πυπιᾶη πδίυγα 8 ργοπθ δπά ἀδνοίδαά ἴο [δ νγᾶγ8 
οἵ ἀαοά, απὰ ἴἰο ψῆοπιη ϑοσογαϊηρΊΥ, οὐ ἴπ6 ουγγοηΐ ΤΠΘΟτΥ, 

ΡΙΟΒΡΟΓΠΥ ψὰβ ἄϊο. ΨΨῈΥ {π656 Ὁπρᾶγδ]]6]εὰ βυβετγίηρϑ ἢ 
Νοῖ, ]οὉ μαὰά δϑβεγσίεά, θδοδιιβα 1 μά 80 βἰπηβά 85 ἴο ἀδβεγνθ 
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9 Ρυγα δηλ], νἱπουὲ ἰγαπϑρτγαββίοη ; 
ΟΙεδη, δηὰ 1 ἤᾶνε πο ἰηϊαυΐν (ἴῃ πι6) 

10 Βεμῃο!ά, πα πάει Γργείεχεβ! αραϊηβὲ πις, 
Ηε δοϊάείῃ πὲ ἔοτ 5 δη θην. 

1 Ἠδ ρυζίοῖῃ τὴν ἔδεϊ ἴῃ ἴπ6 βἴοοκβ, 
Ηε πιδγκεῖῃ 411 ΠΊΥ σναγ5.᾿" 

15 ΒΕΠοϊά, Βογεῖπ ποι τί ποῖ ἴῃ τδς τῖρμε,; 
Εογ ἀοὰά [5 ρτεαῖοσ ἵδη πηδη. 

15 ὙνγΝογοίογα οοηϊαπάδβί ἔπου τ τἢ Ὠἰπὶ (βαγί πρὶ), 
“Ἡξς δηβνεογοίῃ ποηδ οὗ τὴν Ἶ νογάβ "2 

ἔπεπι; γεβ, ἴπῸ ἔγίθηβ μαά Ῥθϑθη ἀτγίνεη ἴο 83δὺ, ἱηνεηεϊηρ 5ἷῃβ 
ἴῃ 1οδ᾽5 ραϑβί {|| ἴο ᾿υβεν {πεῖς ἀηβννοσ Ὀδσδυβα γοιγ βίηβ μδά 
ἀεβεγνεὰ τ 6πηὶ: γε65, ΕἸΊμαι 566 π18 ἴο 580 41] ἰγγείθβνπεν, θεσδυβα 
πο πιδῃ 5 ἱτπουΐ 5[π: ποθεν ἀγα γου. 

9. Νοῖ δὴ Ἔδχϑοῖ υοίδἭοη : 566 οἡ 3.--- }δαρῈ) ἴῃ τεΐεγεποα ἴο 
]οὉ (85, ΒιΙάαά ; 11’ ϑορματγ); ἴο [00᾽5 ργάγεγ 16}7 (70) ; ἴο 
τε πεανθὴβ (1516, ΕἸῚΡΠ42Ζ); ἴπ6 5ίαιβ (25δ, Βι]ἀ44). ὙΒς 
ΡᾶΓΔ116] τογηὶ οέσαρε 15 ρεουπαγ ἴο ΕἸΊΠιι. 

τοᾶ. Ορ. 1το δι; ὃ 5, δ] ουΐηρ ἴον ἐἢῈ πϑοαββαγυ οἤδηρε οὗ 
Ρείβοηβ, δῇ οχδοῖ αυοίδίίοη οὗ 133: ορ. αἷβο 190}1 4051.-- 

Ῥνοέεαἐς] ἴον Ῥἱοκίηρ, ἃ αυδγγοὶ ν᾿ ἢ πε: 35) ,γμεένγαξίοης 56 Ὲ 
ΡΒ. ἢ, 

ΙΙ. τα 125. 

12. ἴῃ οοηδϑθαυδῃοθ, ΡΓΟΌΔΌΟΪ οὗ οογγυρίίοη οὗ (πε ἰοχί, ἴπ6 

Ἔχδοῖ ροΐϊπὶ οὔ ἔπε ν. 15 υποογίδίη. [ἢ κ (ἃ γεδάβ, Εογ ον βαγεβδῖ 
ἴδου, 1 4δηὶ πη ἐδε τρῃϊ, ἀπά (γεῖῦ) ἢ δηβινεγεῖ γα ποῖ. Εογ 

{π|5 ἀπά βοπιε δἰζεπιρίβ ἴο Ἔδπιθηά ἴδε ἰεχῖ---οπα οὗ ἴδηι αὐἷΐα 
βδιἰϑίδοϊογυ, 866 Ρἢ]}. ἢ.---οροίμ] ἴῃ ἴῃ βιδίαπιθηῖβ ᾿5ὲ οἰϊεά 

ἴῃ "ἘΠ 7η ἐλο γέρλε)] Ὦ -ἰ 7 (ὐῇ ἀποτοον ἐλό6.---} ὸ» Οοά ἐς 
φτεαίον ἐλαηπ τι.Ἡ] ““δπά σοπβθαμεηεν ἄρον 411 δγΌϊγαγυ, 
υητοδβοηΐηρ ΒΟϑΕ ἐγ "ἢ (Όα.); οὐ ἴπ8 πιδαηίπρ' ΠΊΑΥ Ὀ6: στγθαΐεγ 
{πδη δηά 50 υπδοοουηίδοϊα ἴο πε. (ἔτ γεργεβθηῖβ ἃ νϑῦγ αἰβετ- 
δηξ ἐεχὲ, ψϑϊοῖ, που ρ ἢ ποί 580 υηάἀεγβίοοά ὃγ (ἄ, τοῖσδε ᾶνε 

πιεδηῖ : ἔογ ἀοά πἰάεςῃ Ηἰπι561} ἔγοπι πιθη (ορ. 912). 
13. ΝΏΥ αιιάᾶγγαὶ ἢ αοα {π6 τϑᾶβοη γοῖι δίϊερβ, {πὶ 

Ἡς ἀοεβ ποῖ δῆβϑνασ γοῖι, 18 ἔαϊβα; Ηβ ἀοαβ δηβνοσ, 14.--- 
Μὴν τοορδ] ἮΝ λὶς τοογας: 16 τῃ]5 νεγα γῖρῃῖ, ἴδῈ ργοπουῃ 
Ψουά τείοεγ ἀϊγεοι!γ ἴὸ πιδὴ (13), ἴῃ ρϑηθγαῖ, δηὰ οἱἱίυ 

ἱπιρ! ΕἸ ἴο [οὉ. 
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16 Εον ἀοά 5ρεβδίκοϊῃ 'ῆ οπα ΨΑΥ, 
Απά ἴῃ ἔνο, σίους (πιαη᾽ 8) ρεγοεϊνίπρ' 1 :---- 

16 Τ]ῃ ἄγεδπι, ἰη νἰβϑίοη οὗ ἴῃ 8 ΠΕΡ; 
ΏςΩ ἅξερ β'εερ ἔδει ἀροη πίε 
υγίηρ πουγβ οἵ 5] υπιρογὶ ἴῃ (ποτ) θεά ; 

16 ΤΠοη ἢ υποονογοίῃ δα δαγζ οὗ πιδη, 
Αηὰ ἀϊδπηαιαγεῖῃ πεηὶ τυῖτἢ δαἀπιοη ϑῃπιδηᾷ8 () ; 

14. αοὐ 5ρεαῖκβ ἴῃ ποσὰ ΑΥΒ ἴδῃ οπε, Ὁ ἀγεδη,8, βιιβεγ- 
ἰηρ5, οἴο., δπά πιϑῃ 81} ἴο γεοορηῖζα ἴῃς ἔδοι---ποῖ, οὗ οουζβε, 
αἰναγβ (ἔοσ 5ες 1718.) θαϊ οἥξη; ΕἸΐπα 15 οοηΐεπὶ ἴο οπιῖξ ἴΠ6 
4υδ]!οαίίοη, Ὀεσάυβα (ἢ ψεηεγαὶ ἰανν 18 Θχεπρ! ἔθ ὉΥ ΪοὉ, 

ψ Ὠοσὶ δα 85 ρδγί οι ΠΥ] ἴῃ νίαν. [ἢ νίεν οὗ ἴδε ρεηδγδὶ 

ἴαγπιὶβ οὗ 108. 1 5. ἀουδιι! τ βεῖδογ τὰ οὐρῆξ ἴο πηαῖκα 1. 
βρθοϊῆς ἴῃ ἔογπι, 85 ἰΐ 15. ἴῃ ἱπιρ!᾿σαἰίοη, Ὁ τοϑδάϊηρ᾽ ““νἱῖδουῖ ἐὰν 
Ραοτοεϊνίηρ 11.".--ε ὁγι6 τοῦ» . .. ἵμ ἔτοο τοα)5] {.6. ἴῃ β8βνετγαῖ 
ὑν8Υ5 (366 Ρἢ]]. η.). 

165-18. ΕἸγβὶ ΠΠποιγαϊίοη οὗ ἔπε ναυ5 ἴῃ πίοι αοα 5ρεαῖκβ. 
Ης 5ρβδᾷκβ ἴο πιεῆ, ἃ5 δ παά βροίεη (ορ. 712) ἴο [οὉ ἰῃ ραγίίου- 
͵δτ, ΌΥ πιεδηβ οἵ ἀγεᾶαπιὶβ ἢ ἴΠ6 ἱπιπηεάϊαϊε αἰπὶ οὗ ἀεῆξεοιίπρ᾽ 
1θπὶ ἔγοιη τπεῖγ αν! σοιιγβοβ 17, δηά δὰ υἱεϊπιαῖα δἷαχ 18 οὗ 

βανίηρ ἴδαηὶ ἔγοπι ἴῃς εν] ἔδίε ἴο νη ϊοῖ τπεῖγ οουγβαβ νουά 

1ε4ά. 
Σό. Φηέαρε, υἱείον οὕ ἐδε πίρλῶ σρ.ν» ἴῃ ῥαγδ 6 185π|, 2οδ ; 

50 ἴῃ ἴδε ρΙ. ““ἀγεδπης᾽ [] ““ νἱϑίοηβ,᾽" γ1..---Ὦ. τῷ αἰδῦ ; 566 πῇ 
1πογα.---ὐίοινς 07 οἰ μνιδ67} ἩδΌτ. οἰμρηδογίπρς; τῆς Ρ]. 85 ἴῃ Ῥυ. 

610 (Α ἔενν πιοπιδηῖβ, οὐ βδηδίοῃες, οἵ δἱυπιραγ; οἵ. [π6 5ἰηρ. 
ἴη ἢ). 

τό. σποουογείλ ἐδ θα» “7 ἐ.6. ἱπγρατῖβ ἃ οοπιπιιηϊοσαίίοη ἴο ; 
{π6 ρῆγαβε ἰ5β υβεᾶά οὗ ἃ πιδη γανϑαὶπρ ἃ ρυγροΟΞΚα οὐ βεογεῖ ἴο 

Δηοῖμογ (1 5. 2οὗ, Ευ. 45), ἐβρβοίδ!ν οὔ {παὶ οἰοβεῖν οοησθγηβ 

186 Ῥεύβοῃ ῆοβα δδγ ἰ5 “" ἀποονεγεά " (1 5. 2013 228: 11); δπά 
τπεδη οὗ ἀοὐ᾽ 5 ἱπιραγίϊηρ᾽ ἴο πιδὴ ἃ ῥγοπ|ῖβα (2 5. 77), ναγηΐηρ 
(μεγα, 36}0. 16) οσ ἀϊγεοϊίοη (1 8. 9,5).---Ὅ. Α νεγγ δπιδίριοιυβ ᾿ἴπς 
(566 Ρῃ]]. ω.). Ενβη Δ βε}πιβ ἴο δάπιηϊξ, δηά ἱπάβεά ἴο βιιρρεβῖ, 
ἵἴνο ἀϊδεγοηΐ τεπάδγίηρβ: (1) Απά δα βϑδίει ἢ ἐπεὶγ ἐεϊίεγ, ἐδ. 
βἰγοηρίπεηβ ἔπε θοπά {παὲ ὈΪηά5 [Πδπὶ ἴο ἀοά---ν ΘΓ ἱπιργοῦδθῖε ; 

οἵ, (2) δε ββαίδιῃ {πεῖν ἰπβίγαυοίίοη, ννϊοῃ μα5 Ὅδεπ ἱπίεγργειθα 
ἴῃ δενεγαῖὶ ΑΥ5 (5εε ὨΪ.); 6.9. : (4) ““Ραΐβ ἔπε 568] ἴο, οὐ οοῆ- 
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17 Ἰῃ οτγάοσγ ἴο ἴχγη πιδηκίηά δϑίάα Γ ἔγοηι Ϊ5 1 (εν 11) υνοσῖκ, 
Απά ἴο ἴ ουξ αννᾶγ 1 ργίἄς ἔγοτῃ πιδῃ ; 

18 ΤῸὸ βαρ Ὀδοῖς ἢϊ5 501} ἔγοπι ἴπθ ρὶῖ, ᾿ 
Απά ἢ 5 {Πἴππι ἔγτοπι ραβϑὶπρ' ἀννὰν τὨγουρ ἢ ((οα᾽5) πιῖ551165. 

19 Ηε ἰ5 4150 ἀϊβοϊρ! πεὰ νἱἢ ραίη ἀροη ἢ15 Ὀ6ά, 
ΜνΏΠε {πε 5 γε οὗ ἢ15 Ὀοπε5 18 ρεγαπηϊδὶ ; 

βτπιβ, {πεῖς πιογαὶ δὐποδίίοη" (Ὀτ.) ; οὐ (δ) ̓ πιραγί5. ἰπβιίγυσιίοη 
ἴο ἔπαπὶ ἀπάογ βεδὶ, 1.6. βεογεῖγ (065. Ζῴ65. 5384): [πὶ8 νουά 
οοτγεβροημα δἀπι γα ἴο {πΠ6 β5θῆβε οὗ ἴδε ρδγα]!δὶ, Ὀυς ἰὰ ἰ5 
ἀουδιδι! ψβεῖμογ ἴἢ6 Ηερτανν παΐυγα! υ Ἔχργαββαβ ἢ. ΜΠ ἃ 

οἤδηρε οὗὁὨ ριυποίυδίίζοη, 35) πιδὺ αἷβο δε τοπάδγεά 85 δῦονε, 
τπουρὴ ὈΪ. πῃ οὐ οίβπι οὗ 1ξ ταπιδγῖκβ, ποῖ δτορεῖποσ πίτπουῖ 
ἔοτοθ, αὶ δαάπιοηβῃπιθηῖβ δία ποὶ ἴπ6 πιθδηβ ἴο ογεαῖα ἀϊς- 

ΤΏΔΥ, ἢοῦ ἰ5 ἀἰϑπηαν ἴπ6 ρύγροβα οἵ δάἀπηοηϊβῃπιεηξ; [ἢΐ5. ογίτὶ- 
οἶδπὶ οδϑὴ 6 οὈνίαϊε ΌΥ ἰακὶπρ' ἃ βιρρεβίίοη ἔγοαχ τ, δηά 
τοηδετίηρ: Απὰ ἀϊδηηαγεῖῃ ἴπθαὶ ἰῇ δὶ ΠΟΥ 566 (ὈΝ 12) : 
ὉΥ πἰρῃῖ αοά βυρρεβίβ ἴο πηδὴ ψογάβ κ οὐ οουπβαῖ, ἀπά Ὀγίηρβ 

Ὀεΐοτα πθηὶ ἢ νἰβίοηβ οὗ ἱπεὶγ ἕδίθ (ορ. 18), 1 παν ραγϑίβι ἴῃ 
βἷπ (ορ. 1). Τοῖβ τεδάϊηρ νου οοημπεοὲ 1δ. βνθὴ πιοσγὸ 
5: ΚΙ ΠΡῚΥ τ γ16: 100 ἴῆογα ταξετϑ ἴο ν᾽ βίοῃβ βεηξ Ὁγ αοά 
ψὨοἢ δοαγεά δίηι; δυΐ (ΠΥ πδά ποῖ, ἴῃ ΕἸϊμυ 5 νίενν, τὰὐτγηφά 

7οὉ ἔτοπι ἢ5 5ἰη. 

: Σ) ἢ. Ορ. 2619. Εογ ἴδε ἐπιεπάδίίομβ δἀορίεα ἀρονε, 566 
ΡὮΪ]. ἢ. Ρχίάε, δοοογάϊπρ' ἴο Βα., 15 βρεοίδ!!Υ πιεητὶοπδὰ (ορ. 

469) 85, ἰη ΕΠΏυ5 νίενν, [0}0᾽58 Ῥεβειπρ' δίῃ, Ὀμὲ 566 [ηίγοά. 
3.41. ἢ σὴ ὃ6 τοηάεγεά, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἴῃ βυοῦ νᾶγβ 85 δὲ οποαὲ 
ἰπάϊοαϊα τς ἱπιργοῦδὈ ΠΥ οὗ 115 σογγθοΐηθββ : δ. ».. (πδξ πγδηϊκίπά 

ΠΙΔΥ Ρυΐ ἀνα ψοσκ, δηᾶ Πίάθς ρῥγίάθ ἔγοπι πιδὴ (ορ. ἘΝ π1.); 
οὔ, παὶ πιδηκιηα πᾶν ρυΐ ΑΔ ΨογΚ ἀπά ρῥγίἀς ἔγοπι πιδῃ, 

ψὯο δίά65 (Ὀοΐῃ : ΗοΗ.). ΕΒγΠΟΉ, ἢ πὸ πιογα ὄχίθηβίνα 
αἰτεγαϊϊοηβ πη ἴμοβα δάορίβα ἀρονβ, γεηάεγβ : Ηἰϊηρ ἔγοπι 

πιδοκίηά ἢϊ5 ψοτίκ, ἀπά σοποδδιϊηρ' (ἢ 5) πιδ)εβῖγ ἔγοπι πιδη. 

18. 726 ῥίῇ τη} π.--ἰραςείηρ' ατοαν ἐλγοιρὰ ((σοα' Σ) πιΐετεϊοε) 
2.6. Ῥαοτιβῃίπρ οσίηρ ἴο {πε ἀϊνὶπα τγεϊγ δυϊίοη ἔοτ ρογβιβίεηϊς βίη 

ονετγίακίηρ' Πίηι ; οὐ, δασοίμρ' ον ἐμίο τηἶβοϊθα, 1.6. ταβϊηρ᾽ ἀη- 

σοπϑβοϊοι νυ ἴο Ἐποῖγ ἕδϊα ; ογ, δπιθηαϊηρ,, ῥαςοίμρ ὁπ ὑρηΐο δλϑοῖ: 
5866 ΡΠ]. η. 

10. ϑεοοηάϊγ, αοά βρθᾶκβ ἴο τηδθη {πγουρἢ (ῃς ἀϊβοὶρ[ πο 
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30 Χπ|5 ἀρρεια δ μογγεῖῃ ἰοοά, 
Απά Πί5 500] ἀδίητῖ65. 

31: Η9 βεβῇ ναβίεῖῃ ἀνναῦ 50 [παῖ ἴἴ σαπποῖ ὃ6 566, 
Απὰ πὶ θοπ65 . .. 

33 Αηὰ 50 Πἰ5 βουΐ] ἀγαννεῖῃ πεᾶγ ἴο πε ρἱζ, 
Απά ἢἰ5 {Π|ππ| το ἴπε 5ἴδγεγβ. 

οὗ ραΐῃ δηά εἰοίςπεβϑβ (ερ. Ρβ. 485): 411 1 ᾽ 5 ραΐῃβ, 1 1οῦ Ὀυξ ἡ 
υπάδετοίοοά ἰδ, ἀγα ψογάβ οὔ ἀοὰ δάπιοηϊβῃϊηρ, πἷπι. ΕἸ ΡΖ 

μά 5αἰά {πε 58π|6 (5.7.); ““ΕΠΠ 5. οτἱ β πα ν 15 οοπῆπεά ἴο ἃ 
Ἰοηρ-ν πάρα ἀεδοηρείοη οὗ βυβεγίηρ " (Ὀυ.).--- Το φτέγύζο οὗ λὲς 

δο»!65] ρ΄. ἴογ τδοϊκίηρ ραΐηβ. Οη ἴδε δἰϊεγπαίίνε γοδαϊηρ, 

ἐἐΠ6 πιυϊ τὰς οὗὨἨ Π΄β Ὀοη65,᾿" δηά Ἔδπιεηδαιίοηβ, 566 ρῃ]]. ἢ.--- 

}Ῥεγθηρ κα) 58εὲ6 Ρῃ 1]. ἢ. οὐ 129. 
20. ϑ᾽΄οἴκῃεββ ργοάϊιοεβ πδιιβθᾶ, 580 ἴπαΐ, [που ρὴ πυηρτυ, ἴΠ6 

βἰοἷς πηδη ἤπάβ ὄνεὴ ἕδνοιγίε ἔοοάβ ἀϊξριυπίίηρ: 566 ρἢ]]. ἡ. 

21. ΗΠ ἐς "εελ τοαοέοέλ ατοα»] ορ. Ῥυ. 511 ““δὲ τῆγ Ἰαϊέεσ δηά, 
ψ βοὴ ΤΥ ἤεξβῃ δηά ἢν Ὀοαν νναβῖε αὐναυ"); 5. 723. Τῇδ νΌ. 

5 ιϑεά νἱτἢ οἴπεγ συ ]θοίβ ἰη 79 (οἵ ἃ υσπέτλίηρ οἰοια σοπιρατεά 

σἱτἢ πιδη 5 νδηϊϑῃίηρ' ἰη ἀθαῖ ἢ), 75 (οὗ {πε ἄδγϑβ οἵ ἃ πιδη᾿β 1186), 
119 (οὗὨ 1Π6 6γ65), 1097 (οὗ {Π6 ταὶ ῃ5).----ϑὸ 2λαξ ἐξ οανινοέ δ6 566} 
1{Ἰορὶεἰπιαῖς, ἴΠ6 τοπάδγηρ', οο ἐλαὲ ἐξ ἐς πιο (ΔῊ ἰοηρ τ) εὐρλῖν, 

ψουά ὍΘ ρῥγθίδγαθ!ε; Ῥυξ 866 ΡὮ]. ἡ.--- δὲς ὄογιος .. .] τ86 

ψνογάβ Ἰεἶξ υπϊγαηβίδιθα ἀγα νϑγῪ αιυεβίϊομδθίθ. ΤΠα 1ἰπὸ Πδ5 

οΟπηπΊΟΠΪΥ Ὀδοη τεηάεγεά δηά ἱηίεγρτγεῖεα, 4πῶ λἷς δορός, τολίολ 

:ο07γ8 ([οτταετ]ν) ποῖ δθθπ (ὈΘοδιι56 ἴθ π οονογαα ννἱἢ Ηδ5}}) “76 
(πον ἔπαὶ 1πϑῪ αὔὲ ἀεπιιάεα οὗ ἤξϑῇῃ ", 1414) δαγὸ; ἱπῃηργοῦδθϊα : 
566 Ρἢ]]. π. 

22. Τῆο εἶανο᾽5)] ἴῃ 8 οπΐγ 4] ϑΐοη (ον 2 5. 245, Ῥϑ. γ849 ἂτὲ 

ποῖ 5ἴγίοι ραᾶγδ11ε}5), 1156] ποῖ δοβοϊυϊοῖν σογίδί (566 Ρἢ]]. ἡ.), 
ἴῃ 186 ΟΤ.,, ἴο {ῃ6 δηρεῖβ οἵ ἀεδαϊῃ, νῆο ἰακα ἴ86 βου] οὔ 1π6 

ἁγίηρ πιᾶῃ ἴο ᾿1ἴ5 ρίδοε ἰπ ϑῃεοῖ. ὙΠεβα ΟἷδῪ ἃ σοηϑίἜγαθῖα 

Ραγὶ ἰῃ ἰαῖεγ 1ενν 8} ᾿Πογαΐαγα ; 80 ἢἔγβθ ἰπ Ταβί. Αβθογ 64, 

ἘὸῪῸγ ἴδε ἰαϊίεγ δεπάς οὗ πιδὴ ἀὯὸ 5ῃον {μεὶγ τ ρῃςεουβηθ55 (οσ 
υητίρ εοιιβη 655), ἤθη (ΠΟΥ πιοαεῖ (50 γεδά σῇ ΟΠ Αγ65) {πὸ 

Δηρεῖβ οὗ {πε [μογὰ δηὰᾶ οὗ ϑαΐδη "; δηά ἰδΐθγ τῆς ἰΪῴθα τὰς 

εἰαθογαίεά, 566, 6.5., Αείλμδοίλ, το4δ: ““ΝΏΘη ἃ νἱοκοά πδη ἰ5 

ἀεβίγογεά, {πτεθ Ὀαηάς οὗ ἀδϑίγογίπρ δηρῈ}5 πιεαεῖ Πῖπι; οπα 

οτίθβϑ, ΝῸὸ ρβϑδᾶοα, βαἢ αοά, ἔον {πε νἱοκεά ; δηοίποσ, Υαε 584]ϊ 

19 
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35 1 (πον) ἴπογα ὃς ἔογ δῖπι δὴ δηρεΐ, 
Αἡ ἱπιίογργεῖογ, ομα οὗ 8 ἰπουβξδηά, 

Το ἀδοίδγα απο πιδῃ νμδί ἰ5 τίσι ἔογ Πίηι; 

116 ἄοννῃ ἴῃ ραΐῃ; δηά δ {π|γὰ, ἀο ἄονῃ αδπὰ 116 ψττἢ ἐδ ἀη- 

οἰγοιπιοῖζοά.᾽" ὅ66, ἔπγίμοσ, Ομ δγοβ᾽5 ἢ. οὐ Τοϑῖ. Αβῆοσ 6: 

Βουπδεῖ, 2ὲέ6 Αἰ οἰζρίον ὅος5 μάσμέλενες, 284 ἴ. 

23-28. Βυϊῖ ἴῃ ἴΠ6 νεγν γίίοἷβ οὗ ἀδαῖῃ (22), Δ δηρεῖ πιδὺ νἱβὶϊ 
186 5ϊοἷς πιδῃ, δηὰ ἱπίεγργεϊ ἴο πίηι ναὶ αοά Παά Ῥδδη βαγίηρ 
ἴο δίηι [πγουρ Ηἷ5 βυβεγίηρβ (23), νὶΖ. ἐμαὶ ἢ δά βἰππεά ; ἱξῖδε 
5ἰ οἷς πίῃ δοκπονϊθάρββ 15 βίῃ δηδ γαρεηΐβ, ἴπθη 6 15 Ὀγουρβὶ 

Ὀδοῖς ἔγοπι ἀδαι 8 ἄοογ ἴο οοπιρ[ εἴθ μϑϑ τ (55.). Οἱ ᾿ἷβ γθοονθγυ 

τῆς πιδῆ ρυ δ] οἷν τεοϊϊεβ ἰῃ ϑοηρ πον π6 Παὰά 5ἰηπεά δπά ὕδεπ 

βανοὰ (35.383). ΤΏ ρβηδγαί 56η56, 80 ἔαγ, οὔ πὸ νν. 15 οἷδαῦ; οὐϊηρ' 

ΡτοῦδΌΪν ἴο πιογὰ οἵ [658 πιυτ]δτίοη οὗὨ ἴδ ἴἰοχὲ, βθνογδαὶ ἀδίδι!5 
τε οὔϑουγα. 

24ἴ. Το νοῦβ8β ἀγὰ ἰγγθαρ αν 'η ἔογπι, γον 85 ἃ γϑβϑυΐὲ οὗ 
1Π6 1055, δηά, ρεγμδρ5, 8150 οὔ ἴπ6 δἀάϊτίοη οὗ ννογάβ : 866 ρῃ!. ἢ. 

23. 77] Ῥυ. τεδάβ πὲ, ἐλ (ἔπεσ 15. ἔοσ μἷπι, δἴς.), οὐ {88 

δτουπά πὶ ΕἸ ἴμεν 18 ἔ{1|6, 1 ἰξ 15. ἃ πιογα δοοϊάδηϊ 

ψπεῖπον αοά 56πά8 Δη δηρεῖ, δηᾶ 50 βϑᾶνθβ [Π6 5ἰοἷς πιδῆ.--- Ὸ» 

λένε] πνογίκίηρ' ἕογ 8 ροοά οὗ με 5ἰοἷς πιδη (5εε ρῃ!]. π.); ΗἹ. 
νντ. δεοίάε (ΟΡ. τ ἘΚ. 2219) λένε, νὶζΖ. αοά; θαξ ἐπ ἷβ ἰ5. Ἔαυδῖν 
ἱπιργοῦδῖα, τ βεῖμογ να σοηζίηιθ ἴῃ δ᾽ ““1ο ἀδοίαγαε ὑπο πδπ 

((οἀ 8) ἀρτγρμίπεβϑ" (Ηἱ.), οἵ “"ἴο ργοοΐδί πὶ οὔ πιδηβ Ὀεμ δῖ 
πιῖ5. (πιδη᾽ 5) ἀρτρῃΐηεββ " (νντ.).---ὐπ ἐμέορῥῤγοίθ») οὗ δῃρεῖβ 
ἰπτογπιθάϊδιϊηρ Ῥαΐννεαπ αοά δηὰᾶ πιδη κ᾽ ἀρρβϑᾶγβ ἴο βρεδῖ (568 

ἢ. ποτα); πεῦθ, 85 ἴπ6 οοηίϊοχί ἱπάϊοδϊθβ, (ἢ ἔπποιίοη οὗὨ τ8ϊ5 

βρϑοΐδὶ οἶδββ οὗ δηρ6]β. νγὰβ ἴο ἱπίδγργαϊ ἴο πιθῇ, 85 ἰξ τσογα, {π6 

ἔοτεῖρηῃ ἀπά ὑπ᾿ ποθ! Πρ ΊΌ]6 Ἰαπρυαρα (Οη. 4233) οἵ σοά᾽ 5 ἀδα!ηρβ 

αἰ τπθα.. Α5. Ὁὰ. ν 611 ροϊπίβ οαῖ, (πε δηρεῖ ἢδγα ρογέογπιβ 
ἴπ6 88π16 ἔπποίίου 45, ἰπ δδγίϊεγ βἰογίεβδ, νναὰβ ἀἰβοῆαγροά Ὁγ 

Ρτορδοῖβ ([8. 438); δπά ἰξ ἰβ ἴο ργορῃεῖβ οσ 6 {πὸ ἰδὲ τῆς 
ΒΆΔΠῚ6 ἴσγπιὶ ““ἱπίαγργεΐθγβ " 8 δρρίϊεά ἴῃ 15. 4357.- -Οπε οὕ" α 

ἐλουσαπη) Νο 5ιοῖκ πιδῆ πεοὰ ἔδαγ ὑπαὶ {πογὰ ἀγα ποῖ δποιρῆ 
δΔηρ εἶ ἀερυϊεά ἔογ {{|5 βαγνῖοαε ἴο βεγνθ 411] πεϑβάβ, ἔογ δηρεῖς 
στ (ΠἷΒ οὴα ἀυγ οὗἉἨ ἰηϊδγργείπρ παπιθεγοὰ τπουβαηά(5): 
8ηΡ615. οὗ 8411] οἶαβϑθβ πιιπιδεγεά πιγγίδάς (Πη. γ}9).-- λα ἐς 
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3. Αηά (Ἰῆ ἢε Ὀς ρτγδοίουβ δηά 8380, 
“«Βεἴεθαβα Πὶπὶ ἔγοπι ροίηρ' ἄοννη ἴο {πῸ ρἱξ; 
Ιμᾶνε ἔουπά ἃ γαηβοπὶ [ογ ἢΐ5 [16] " ; 

36 Η;ς ἤεβῇ ὈεσοπΊεῖῃ ἔγεϑ ἢ ἢ γουϊῇ, 
Ηε τεζιγποῖῃ ἴο {πὸ ἄδγϑ οὗ ἢ15 ᾿υ50]Ποοά ; 

τίρλέ 9» λύρα) (ἃ λὲς μαμέξ: Ὅα. λὲς αἰ δοίῤἑίπσ, ἐ.6. τλ6 πιεδηϊηρ 
οὔτε. [ἢ (Κ ἃ Πἴπὸ ρᾶγβί!εὶ ἴο 239 (ο]]οννβ : Απά ἴο ὑγίηρ Ὠίηι ἴο 
4 Κηον]εάρε οὗὁὨ δὶ5 5ἴηβ; {Π1|8 πΊδῪ αν ἔογπιδά ρατγί οὗ {6 
οτἱρίπαὶ ἰοχῖ ; 566 ρἢ}]. πα. οὐ 35. 5, 

24. Απῶὼ ἡ λδ ὅδ ργαοϊοιι5] πυαοῖ 1655 ργοῦδὈΪν, ἐλδρε δ ἐς 
“τγασίομς (ἘΝ.), βίησα 53 Όγ 1156 πιο 1655 οἰδαῦῖγ ὄνθη ἤδη ὅ3' 
ἰπάϊοαῖοβ παῖ 6 5ἰοῖς δὴ ἢδ5 γαοορηϊζεά ἢ5 5ἰη---ῃς 

οοηάϊτίοη οὗ ἔδνους Ὀεΐηρ βϑῆοννῃ ἴο ΐηι. Τῃὰ 5υῦ)]. ἰ5. {π6 

ἰητεγργαῖηρ δηρεῖ, ῆοῸ πονν δά άάγοβϑϑθϑ ἃ ραγίσυϊαγ δηροὶ οὗ 

ἄβαδῖῃ (33) ννῆο ννγὰβ ου ἴπε ροΐηϊ οὗ οδγγγίηρ οἱ {Π8 5ἰοἷς πιδη ἴο 
58}60], ἃ 5Ξἰπδτίοη τ Ιοἢ ἐογεϑμδάουνβ ἴπε ἰαΐον ΒΡ Ϊν ἀδνεϊορεά 

ἀοοιγίηα οὗ ορροβεά ἰγρεβ οὗ δηρεῖβ ἰπίεγαϑίθα ἴῃ (π6 ἄδδιῃ οὗ 

τῆβῃ : ΟΡ. αἷϑο Μίομδε᾽ 5 οοπίεπεοη στ ϑαΐδη ονοῦ ἴῃ θοὰγ 
οἴ Μοβεβ, [6 3. Οἰδεῖβ ἴακα αοά δ5 ἴπ8 βιιδ)., οὐ ἔπ στουηά 

(Ὁ 1.) τθδῖ τῆ6 τἰρῃς οὗ βμβονίηρ ἕδνουγ δηὰ γβοοϊνίηρ᾽ γαηβοηι 
ἄοεβ ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο (ἢδ δΔηρῈ!; δηά σεογίδίηϊυ, 1 ἰξ 15 ποῖ ἴο 188 

“ὁ οἴαγονγ,᾽" 1 πιυξὶ Ὀ6 ἴο ἀοά {παὶ {π6 ταηβοπι 15 υ{|πταῖεῖν ραϊά 

(ορ. ἴπς {Ππ|πιϊπατίηρ᾽ Ργα!]6] ἰη Ρ58. 405.10-9); γεῖ {π6 δηρεῖ 

ΤΏΔΥ 5ρεδῖκ 45 (οὐ 5 δρεηΐ.---ὅ σβρορι] ζοῤλθν, ἴμ6 ργίοβ. ραϊά ἰπ 
116 οὗὨ ἔογξοϊτπρ' [1 (Εχ. 2189). Ὑἤα ννῃοΐα βεηΐθηςα ἱπ1ρ1165 

τῃδὲ ἔῃ 5[οἷς πγδη π85 οοηΐεββϑαά δηά γερεηϊεά, Ἄνθη [που ρ ἢ να 

παρά ἠοῖ τ Ὠΐ. Ὀτ. 880 παῖ ἴΠ6 γδηϑβοηι 15 [ῃ6 τερθηΐδῃοα. 

25. [{τπ6 δηρεῖ βυοοεεάς ἴῃ 5 ρύγροβα οὗ Ὀγίηρίηρ [86 5ἰοἷκ 

τῆϑῃ ἴο τερεηΐβηοο, 383., τΠδπ πα τθῆανβ ἢἰβ γουῖϊῃ. Ὁυ., ψῆο 

εἰϊπιϊηαῖος ἴπ6 Πυροιμεῖῖοαι! ἰπ 33, τακε5 (Πἰβ ν. (γεηδδγηρ, 162 
λὲς βοτὰ ὄοοονιθ . .. 16: λέγε γϑέμγγι) ἃ5 σοῃτηυΐηρ [Π6 ᾿ψνογάβ 

βροΐκδη Ὁγ ἴπ6 ἰηϊογργθτηρ δηρεὶ ἴο ἴΠ6 ΔηρΈ!] οὗ ἀδδῖίῃ.---- ἐλ 

οι] οἵ, πιορὸ ἐλαη ἐπ γομέλ: οΥ ((8), ας ἐλαξ οὕ" α γομίλ. 
26. Βεϊΐηρ τεοονεγεά ἔγοπι [15 βἰοίζῃηβββ, ἴπΠ6 πιῇ (πιδκαβ ἃ 

βοϊδηῃ νβίς ἴο ἴπ6 Τεπιρίθ, οἴδυς βδογῆσθε δηα) ργαγβ ἴο ἀοά 

ΔΟΟΘΡΙΔΌΪΥ ; 5υ ἢ ἀγα ργοῦ δ ΪΥ {Π6 ἱπιρ]]οδίοη5 οὗ {πε ν.; ορ. 186 

5';}}8Γ ραϑϑαρα ἴῃ ΕΠΙΡἢ4Ζ᾽5 βΒρεθοῦ (2257), ““Τδοιι 5ῃδ]ῖ δηΐγθαί 

Βὲπι ((οά), δηά πα ν}} πεαῦ μεθ, Απά ἴδοιι βῆ δ!ς ραν τῃγ νοννβ.᾽ 
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36 Ηδ οπίτγεοδίοιἢ αοὐ δηά δα 158 ἔδνουγδαῦϊα ἴο Ὠΐηι, 
Αηά Πα 56εῖῃ ἢπἰ58 ἕδοα ψ τ ((π 6 δουπά οὗ ΤΕΠ1ρ16) πιιιϑῖο ; 

Απά Πε Γργοοϊαι πιεῖ} μ15 τἰρῃτθουβηδββ απο πιᾶπ, ἢ 
1. Ηδ βἰηρείῃ υηἴο πιϑη, δηά βδίτῃ, 

Α 

-Ὑἴε «εοέλ λὲς ,αοο] ἴα αἰϊτετηδεῖνο γεπάογηρ' οὗ Ψη, Ηε ((οἁ) ᾿εῖ5 
(μ᾽ πι) 566 Η!5 ἔδοβ, ννουἹά Ὀ6 ἀρδϊπϑί [π6 ἀπδίοργ οὗ 227. ὙΒδ 
ταθδηΐηρ 8 γαΐμοῦ: ἢδ ({π6 πιδη γοϑίογαα ἴο 6811} 5665 Η:5 
((οά᾽ 5) ἔδοβ, ἐ.6. νἱβὶ 8. ἴπ6 ἴδπιρῖθ (ΟΡ. 2250), ἀπά πιβῖκεβ δῷ 
οβογίωρ ἕο [ιὶ8 γδοον τ : ΟΡ.» Του 588]: ποί 566 πιῦ ἔβοβ 
ἐπιρίν πδαπάθα (Εχ. 2316 343); 866 α͵5ο ἴ5. 113 (ἢ π. τπατε). 

Οὐδ ἰογπὶϑ ἰῇ (Π6 ν. ᾶὸὸ αἷἰϑο ργοῦδοϊνυ υβϑεὰ στ βροοῖαὶ 

τεΐδγθηος ἴο ἴθ οὐἱυβ; ἴπυ8, {πΠ6 νὉ. 20 δός γανομγαδίε (ἴο ἃ 

Ρεγβοη: ΠΥῚ) 8 ργεάϊοαίεὰ οὗ αοά ἔγδαυδηῖν, που ρ ποὲ εχ- 
οἰαδίνεϊγ, ἴῃ οοπηδοϊίίοη τ ἢ 5δογίῆοαβ : ορ. 2 5. 2453, Ηοξ. 8:5, 

]6γ. 1413, Εζίς. δοῖθ 41 4357; ορ. 430 ἴῃς τεσυγγεπί ρῆγαβα ἢχηῦ ἴα 
οοπηδοιϊίοη τἱϊπ ββογίβοαβ (6... ἴν. 15, 15. 6οῖ. ὙὍΤδο [δϑξ 
ρῆγδβε οἵ [πὸ ν. πιίρῃς πιθϑ βἰπιρὶγ: ὉΠ 9πουΐβ οὗ Ἶογ, ἴδ 

πουπ (π)γ5) Ῥαΐηρ' υϑεά 85 ἴῃ 851 (Π] ΡγῊΠ) ; Ὀυΐ ρεγθδρ8 ἰξ γεΐεγξε 

ἴο 186 ογοιι βουπαάβ οὐ πγιιϑίς {πδξ δοοοπιραπίεά τγἰτυ δ] δοῖϑβ ; 

ορ. 8. 332 475 δηὰ εβρεοίδι!υ Ρ8. 275, (10 733), ““ βδογίἢςεβ οὗ 
ΠΡΛΠ,᾿ 1.6. ἀοοοπηραηϊοά ὈΥ πιιιϑῖο. ΟἸΥμογβ, μούνονογ, ἱπίογργεξ 

360 οὗἱἉ Δἀπιίββίοη ἰῃ ἃ βρί γἰϊι.81 βεῆβ6 ἴο οὐ β ργεβθῆσὲ (50 Ὀγ.); 

τῆοη ορ. Ρ5. 11. 

26ός, 27, 28. Τῆς πιδὴ ποῖ Οὔ ὑγαγϑβ8 ἴο ἀοά (39) ἴπ 186 
Τααιρίς, Ὀὰς ποτα αἴ5ο ἢ 6 πιαῖκαβ ρυϊο (575) δοπ δβϑβίοη οὗ 5ἷη (770) 
πίοι σαιιβοά ἢ15 βἰοἴςπεββ, ἀπά οὗ σοά᾽β βΡοοάπεβϑβ ἰῃ ποΐ ἀδδὶϊπρ' 

αἰ Ηΐπι δοοογάϊηρ᾽ ἴο πἰ5 ἀδβογίβ (17), θαξ, ἰπβίθδά, Ὀγι πρίων 

εἱπι Ὀϑοῖς ἔγοηι ἀδαί μ᾽ 5 ἀοογ (335), δηά δ᾽]Ἱοννίηρ ἢΐπι οὔσς ἀρ δίῃ ἴὸ 
δηΐου μεαιι (283}). 

2ός. “6 »οοαΐνις λὲς γίρλέδοιεδ»6:55] ἐ.6. τ 6 5᾽ οἷς τἴϑη ργο- 
οἷαἰπιβ αοά᾽ 8 “ τὶ βιδουβη655,᾽" 85 5βῃοννῃη, παπιοῖίυ, ἰπ Ηἰ5 δ! ἢ- 

ξαΐη655 ἰη τοϑίογπρ' πὸ ρεηϊΐϊθηϊ ἴο ἤδδῖτῃ; ορ. Ῥ8. 4οἷθέ, δηὰ 

αἶἰϑο Ῥ5. 2238. 8 ΑΣ. 21) 3.118. ΤΉΙϊ5 δπιεπάδά (ἢ ᾿ἰπ6 ὈΘοοπιαβ δῃ 
δαπιίγαδὶς ρᾶγα] οὶ ἴο 2, 56 πυιβὶ Ὀ6 γοηάεγεά: 276 (ἀοὰ) 
γεςίογεζλ ὠρΐο νιαρ λὲς (πα π᾽ 5) γέρλέθοιεδγιθες, ἐ.6. Ἰοοῖκ9 ροη Ἡἰπὶ 

αραΐη 85 τἱρῃίθουβ ; Ὀθαΐξ, Ὀαβϑί 68 ἰηνοίνίηρ' ἃπ αὐννκιναγά σμδηρο 

οὗ βυδήεοι ἔγοπι ἽῬὉ, {18 5 ταδὶ! ν ἃ ἀγϑέθγρονε ῥγοϊθρορι; ἴοτ ἴῃ 
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“41 βἰπηρά, δηά πιδάδ οσσοοκεοά {πὶ πὶ οἢ τνᾶ5 βίγαιρῃϊ, 
Υεῖ Πα γτεαυϊξεα πιὸ ποί Γ δοοογάϊηρ ἴο πιγ ἰπίαυγ}; 

35 ε γεἀβεπιϑά πιν βου] ἔγοπι ραβϑίηρ' οἡ ἴο {Πα ρἱϊ, 
Απά πιγ [ἰδ (πον) βεεῖῃ 115 Η]] οἵ τῆς Πρ." 

δἱοἷς πγδῇ 18 δἰγεδάυν δρδίῃ ἱγεαϊεά 85 τἰρῃζθουβ τ ἤεη πἰ5 Βοδ! ἢ 
τεϊαγηβ ἴο Ὠῖπὶ (5). 

27. 476 τἰκιροίλ ὠπ20] ΘῈ ῬτοΌΔΟΪΥ ἱπίοη 5 ὧδ ζοοξεέλ τον 
(ΕΝ αν.), ννΒίοἢ 15 αυΐϊία ἱπαρρτγοργίαίθ. [τ 5 αἰβήουϊ, ὁ5 χα. 

τεπιατῖα, ἴο 8566 ον οἴμεγννῖδε ἴῃ 6 οοηναϊεβοθηΐ οουἹὰ ρυ ΡΠ οἷν 

δίῃ δυοῦ ἃ ρϑβαΐηι οὗ οοηξεβϑοίοῃ δηά ἰπδηϊκερίνιηρ 845 ἔοϊονν5 

ἴῃ Ἧ70. ο. 58 ῃδη ὉΥ πιεδηβ οὗ ἔπε Ταπιρῖα βεγνίοαεβ ; ἤδη 8 πιᾶῃ 

Ριεβθηϊθά ἃ {πδηκ- οεγίηρ (ΠΠΠ) ἔογ γεοοόνογυ, [86 Τεπιρία 

ΒἰΠΡΈΓΒ ΠΊΔΥ Πᾶνα 5ιιηρ Οὐ {πα πιδη᾿β Ῥεμα ἢ δ δρργοργίδϊθ 

Ρ541πὶ δρροϊπιεά ἕο βιιοῦ ριιγροβαβ; ΜῈ ΠΊΔῪ οοιηραγα ἴπ6 {{{|8 
ἴο Ῥ5. τοὸ ““ἴοσ (δὴ οβεγίηρ οὔ ἐπδηϊκερίνίηρ " (πτπὉ; ορ. ων. 
712), τπουρἢ 1Π15 ῥβαῖπι ἰ5 ποῖ βυϊεά ἔοσ ἰῃ6 ᾿πδηϊκβρίνίηρ ἰπ 
Ρατγιίουϊαγ οὗ ἃ οοηναδίεβοθηΐῖ, δπά ἴῃς συβίουι αἰϊοϑίδά ἴῃ ἴα 

Μίβπηδῇ οὗ δρροϊηεηρ Ῥϑβαϊπιβ ἴο δὲ γεοϊϊεαά Ὀγ ἴδε [ονἱϊε5 ἰπ 

οοηπποοίίοη ἢ ἴπε οὔεγίηρβ πιδάς ΌῪ ρτουρβ οὗ ἱπαϊν!ἀι1815, 

6.5. Ῥ5. 30, πε ἴδ6 ἱπμαῦδιϊδηῖβ οὗ ἃ ραγίίσυϊαν ἀϊπεγίοϊ ῥσθ- 
βεηϊοά βεβιγυϊ δ δἱ ἴῃς ἴδπιρ]6 (Β6τγ, 111. : 866 Λίμρηδογς, Ὁ. 228). 

ον ἴδε οἷοββ αϑβϑϑοοίαιίοπ οἵ ζγωαλ (355) ἀη ἃ Τεπιρί6-ϑἰηρίηρ, 
ορΡ. Ρ5. 275, “1 1] βδογίδος ἴῃ 158 ἰθηΐ βδογίβοαβ οἵ ζγμίσλ,Ἱ 
Ψ11 βἰηρ δπά πιαῖίζα πηεϊοαυ το Ὑδῆννεἢ."---“Μα66 ογοοζεά ἐλαέ 
«ολϊολ τοαᾶς εἰγαίρἀξ] ορ. Μίς. 39 (ἢ ἃ συποηγπῖουβ νΌ. ΦΡ., 
δγα "}Π), “ἦψνῆο δῷδογ τρῆϊ, πᾶ πιαῖκα ογοοϊκεά 41] ἐπαΐ ἰ5 

δίγαῖρδι, θυ ]άϊηρ το ]ογυβαίεπι στ Ὀ]οοά,᾽ εἴο. ; ορ. δἷ5ο 

(ἢ πὴ» 85 Παγο) “6 (ἀοα) παῖ τηδάθ ογοοϊκεά τῆν γαυ58,᾿ 

1μ4π|. 39: “ἸΟῪ πᾶνα πιδάς {πο ῖγ τνΑῪ ογοοίκοα,᾽" ]6γ. 25; δηὰ 

ψἱ ἢ ΨΡΨ) 13. 595, “186 ΨΔΥ οὗ ρεδοδ ἴμ8γ κηονν ποῖ, δηά γἰρδι 

15 ποῖ ἴῃ {πεῖς ρδίῃ8, τποὶγ ἰγδοῖζβ ΠῈῪ πᾶνε πιδάς ογοοίκοα,᾽" 
Ῥτ. 1τοϑ.---27ς. 5ε6 ρῃ]]. π. 

28. Φορι ῥασείμρ ο᾽] ν.1δὺ,. Τρ ῥέ(] 185 : 866 ΡὮϊ]. ἢ.-ττιδοίᾳ 
ἐς ἘΜ 977 οὐ λας ῥίσασωνε ἵρ ἐλό σἰρλέ οὐ, ἴῃ ἐχργεϑϑβίνα ἰάϊοσι υϑϑά 

80 οἵϊδη ἰῃ ἴδ ρϑαΐπι5 ἀπ σοπιπιοηΐν γεπάεγεα “ἴο 566 οὔθ᾿ β 

Ρίβαϑιιγε οἡ."--- Ζ.θ ἐζρῪ) ἃ5 ἴῃ 4316 30. 186 Ἰρῆς οὗὨἉ ἄδγ, οἵ, 85 ὃ 
08115 11, “οὔ δ,᾽" σοη γαβίεά δον ἢ 5160], ἴο νν Ιοἢ {Πα 5ἰοἷς 

τδῃ μδὰ ἄγανῃ 5ιΠΠΟΙ ἜΠΕΥ πεᾶγ ἴο Ὀ6 ἰηνοῖνεα ἰῃ 115 ἀδείκηε 55. 
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39 1.0, 811 {Π656 τπίηρ8 Οοά ἀοεῖῃ, 
Ὑνῖος, [γος τῇ πιδη, 

80 Τὸ Ὀτγίηρ Ὀδοῖς Ηἷβ 8ου] ἔγοπι ἔπ οἱΐζ, 
Τηδί Πα πλῖρμς Γ566 δ[5 Η]] οΥἽ (Πς ἰρὰς οἵἉ 116. 

81 Οἷνα μεεδά, ]οῦ ; ποαγκβϑη ἴο πιὸ; 
Κέεορ 5ἰίθποθ, δηὰ 7 ν}}} βρεδῖς. 

82 1 τπουὺ λας ουρῆξ ἴο 84, δῆβινεῦ πι; 
ϑρδδῖς, ἔογ 1 ἀδβϑίγαε ἴο ργοὔουποα ἴπδα ἱπηοσεηΐ, 

88 1 ηοἵ, ἄο Ζἤσε ᾿ἰδίδη ἴο πι6, 
Κέεαρ 51|6ῆσ6, δηάὶ νἹ} τοῦ {π66 νυ ἱβάοηι. 

ΧΧΧΙΝ. 1 Απά ΕἸ δηβιννεγεά δηὰ βαϊά, 

20. αοά τερεδϊθαϊν ἀρρ]165 ἴῃ πιοίποάβ ᾿υιὲ ἀδβογθεά (6. 3), 

ομδϑιϊβεπιθηῖβ, ἀγεαπιβ, ΔηΡΈΪΟ ΠηΘΒΘΘΩΡΈΓΒ.--- 7τοΐσο, ἐλγέρο] 
5,19 ῃ, 

30. 566 λὲς ΜῺ 97] ορ. 3. ἸῺ πα5 Ὀδθη γαΐμεγ αι θβιοπΘΌΪΥ 
ταίκθη ἴο πιθδη θρ ςρ λέονε (λέρι) τοίέδ, οτ, 511} πιογα χιυεβεϊοπδθΐν, 

δο ορἐξρλδεηδα τοί : 566 ῬὮ]]. η.---Σέρλξ ὁ ἐζ3,6] τῇς ρδγα!εῖ 

ἴογπιβ οὗ 35 ἀγα ἤεγὰα σοπιδίποα ἰηἴΐο ἃ βιδηϊἶναί ρῃγαβα. 

221-33. ΕἸ ᾿ην ῖε5. 1οὉ ἴο ἰβίδη ἴο ἔμγίμον ᾿ϊϑάοπι ἔγοπι 

Ὧι15 1105 (51. 88), 1655 (53) Πα ἢΔ5 δὴν ψψογάβ γοδαν στ νοι ἴο 
ΤΟΡΙΥ ἴο ψνῆδί ΕἸ ἢΔ5 5. Ξα]4, Το τεάμπος ΕἸ υ.8 νογάϊη655, 
Βιυ. οπιἱ5 ὅδ; (τ ἱπιρτονεὰ ΕἸῖππὰ ὄνθη πιοῦὰ ἱπογουρν ΌῪ 
οπιϊξείηρ 1:88. ὙγΠῊ 5, ορ. δ. 

ΧΧΧΙΝ. τ. σρ. 45}, δηά 566 δῦονβ, Ὁ. 277. 
2-37. Το βεοοηά ρατγί οἵ ΕἸ 5 τεξαϊαιίοη οὗὨ 7.0. [ἢ ἴδο 

ἢγξὲ ραγὶ (335. ΕἸῖμα, [που ρ ἢ Πα οἰϊεά (339) 1οδ᾽ 5 αβϑογιίοη οὗ 
ἰῃποσδηοδ, δοΐυδ!ν οοηῆηκά Πἰπιδεϊ ἴο πιεεῖίηρ᾽ [οὐὉ᾽5 οοπιρίαἰηΐ 

πὶ αοά ἀοεβ5 ποὶ βρεαῖς ἴο δίηι: ἤδγα, οὔποθ ἀρδίῃ (ορ. 335} 
458) δυπιπιατίζίηρ [0 0᾽5 δϑϑογίίοηβ (63), ἢ8 ἴακεβ ὑρ 70Ὁ᾽5 

οἰαίπι ἴο Ὀ6 τἰρμίθοιιβ, τυ τ 115 σογοϊάγὺ πὶ αοά 5 ἴπα 510- 

νογίογ οἵ τρί, δπά, δἀὐἀγεββίηρ μ᾽ πι56 1 δὲ ἢγϑι (5.16) το [6 τυῖβα 
(Σ 19), δηά πε (16 5] : ποῖς ἴδ δηά ρ. 5ἴηρ. 16, 83) το 1οὉ, τερί 168 
μαι 7οὉ 15 νἱοἰκεά (16), ἐμαὶ Οοά ἰ5 ποῖ ἃ βυδνεγίεγ οὗ τἱρᾷι (190-12), 
ποῦ οδὴ 6, ἴογ Ης ἰ5 Ῥεγοηά ᾳυεβιίοη (15: 539-82) δηὰ βιιργεπης, 
ππουηρ ἴῃ [π6 οὐβεγνδίίοη δηά υη (αι! ϊηρ ἴῃ τη 6 Ραυπὶβῃπιεηΐ οὗ 

τυϊοϊκοάποβ85 (1633): Βα οοηοΐυά65 ψἱ τΠ6 ορίπίοη οὗ {6 νΐβα, 
τμδῖ ]οῦ βρεακβ ἐοο  ϑῃϊγ ἵπ πλυ]ἰρ᾽ γίηρ 5. υνυϊοκεά ννοτάβ 

δραϊηβὶ αοὐ (584-81), 
2-4. 1,εἴ ἔπε νῖβθ, Ἔχογοϊβίηρ {πεὶγ ροῦν οὗ ἱπιο!οοῖπ 4] ἀπά 
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3 Ἡξδγ, γε νν 186, ΤΥ ψογάϑ, 
Απὰ γε ἴδπαῖ πανα ἱκπονϊθάρε, ρῖνο δὰγ ἴο πιὸ ; 

3 Ἐογ ΊΠ6 δἂζ ἰϑϑίθιἢ ννογάς, 
ΑΞ5 188 ραΐαϊε ταϑίϑίῃ " οοά ", 

4 νμαῖ ἰβ εἰρῃϊ, [εἴ 5 οἤοοβα ἔοσ ουγβεῖναβ ; 
[μεἴ υβ ἵκῆονν ἃπιοηρ᾽ Οὐγϑεῖνοβ τυπδῖ ἰ5 ροοά, 

δ Ἐοτ ]οῦ Παίῃ βαἱά, "" 1 δπὶ γἰρῃμῃίδθουβ, 
Απά [ἴ 'ς5 αοά ψΠο Βαῖῃ ἴδἰζθῃ αὐνᾶὺ πῪ τίὶρῃΐ; 

5 Νοιν  Πϑἰδηάϊηρ πὶ τρί, 1 δαὶ Γίη ραίη 1] 
ΜΥ δἴγονί(-τνουπά) 18 ἱπουγαῦϊα, ἱπβουρὴ 1 πὶ ψἱπουῖ 

ἰγαηβρταβϑβίοη." 
ΤΨΜΈΏΟ [5 ἃ πιδη ἴ{κῸ ] οὗ, 

Ννῃο ἀείηκεῖῃ ὑρ βοογηΐηρ {Π|κ6 τνναῖογ, 
8 Αηά τἈκοῖ Πὶ5. ρδίῃ ἴο αββοοϊαδίβ ἢ νοσίκοῦβ οὐ πδυρδτ- 

Ὧ658, 
Αῃηά ἴο ΡῸ νἱτἢ πηδη οὗ νι οκοάῃ658 ἢ 

πιογαὶ ἰδϑίβ οὐ ἀϊβογίπιϊπαϊίοη (ὃ τα 1211 100) οἄσοσθ (ορ. 13. γ15) 
οἵ ἀϊξογίπιϊηδίς τυνδαῖ 15 τρης δηά ρυοοα (18. 735) ονεῦ δρδίπϑδι 
700᾽5 ὈΙδβρβϑπιοιιβ ἀ5ϑογτοηβ. 

2. γε τοῖδ} ποῖ ἴμα ἴδτεα ἔγίεπάβ (Βι.), ἕογ {με ἴοπε οὗ 
τεργοοῦ υβϑά ἰπ δἀὐ ἀγεββίηρ [πε ἰτίεν (3278:) 15 πο ἰοηριδο ργεβϑϑηῖ, 
Ῥυῖ νὶάσογ οἰγοῖα οὗ νυνῖβα ππεῃ ψποπὶ ἴμ6 δυΐπον οἰϊποῦ ρἰοΐυγαβ 

845 βαϊμογεά τορϑῖπες ἴο σοηϑί δ [οδ᾽5 οδββ, οὐ δάάγεββε ὮὉγ ἃ 

Πππεγασγν σοπνϑηϊίοη (ΟΡ. ““ ΠῚ 50η ̓ ἰη Ῥγονεγῃ5). 
5[. ΕἸῖδυ ἴῃ ραγὶ οἰΐεβ (δ -τὸ 273), ἰΏ ραγὶ ϑιιπηπιαγίζθβ [005 

Ροβιεἴοη ; ορ. 9,5: 3 τοῖν, 
6. 7» ἐπ αΐ»] ἢ 7) αηε ἰο 1ΐ6, νν ϊοὮ ῖα βυρροβεά ἴο πιδδῃ 

Ι ἂπὶ ἴο Ῥ6 δοοοιηῖοα ἃ ᾿ἴὰ᾿ Ψπδη 1 τηδιηπΐδίη παῖ σὶρ 15 οα 

ΤᾺΥ 5:46; 5εῈ ρϑ]]. ἡη.---ῖῶν αγγοισ(-ποοι»4}} τε νγουηα ἱπΗϊοιοά 
ὉΥ ἀοά᾽Ξ ἄγγοννβ (62). 

7. Ορ. 155 (ΕἸΡΠ42) “ἃ πιδῇ ἴπδι ἀτί πεῖ ὑρ ἐπέγεεξν {{| πὸ 
ναῖον"; ΕΠῖΠυ βρεϑοῖῆεβ ἀεγίϑῖνα βρεϑοῦ δδουΐϊ αοά 45 οὔς οὗ 

70}᾽ 5 5'πβ, ἃπά ρίνεβ (45 ΕἸΙρῆδζΖ, 22᾽3:-, θεΐογε Ὠϊπι) ἃ βρεοίπιθῃ 
ἰη 3; δὰῖ ΕἸΒιι ἀοε5 ποὶ ζῴρμεεξ Πἷβ σμαγραδβ ἀρδϊπϑί 7οῦ ἴο βἴηβ 

οὗ βρεϑοῖ (Βυ.); ἴδ ἴδγπιβ ἱπ ὃ ("Ὁ ἢ) ἅτ 85 νά δ5 ἴπδί ἴῃ 
1516} (πη). δον}, } Ἀν, {κ (6 βυποηγπίοιιβ ἴεγπι (8.5) ἱπ 
Ρ5. 13, οὗ βοογῃῇι βρεθοῦ δροιΐ ἀοά. 

8. Ορ. 2216 (ΕἸρῃαζ). ΕἸ ἀερίοὶβ [00 45 ἃ πιᾶῃ πιδκίηρ' 
Δ Ῥτϑδοίίος οὗ βεϊδοϊϊηρ ἃ ρϑίῃ ἴῃ βίο 6 οουά 6 5 οὗ 

σοπιραηΐοῃβ ἴῃ τννϊοίςκε 655. 
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9 ἘὸῪῸγ ἴα παιἣ βαϊά, “"Α πιδὴ ργοδίει ποῖ 
ΒΥ Ῥείη νΕ}} ρἰεβϑεά νυν Οοὐ." 

10 Τπεογείογα, [γ6 ννῖβα, γίνε μεεα]; 
Υε δῇ οὗ υηδεγοίδησίηρ, Βεαγίκεη ἴο 16. 

Ἑδγ ὃ6 ἴἰ ἤἴτοπι ἀοάὐ ἴο Ὧο νοκεάποϑβ, 
Απά ἔτοπι ἴπΠ6 ΑἸπιρ ἢ ἴο ἀο υητὶρ ἴδοι β1γ. 

1 ὸγ ἴῃ ψογκ οὗ πιδῆ ἢδ γεραυεῖῃ υηΐο Πΐπι, 
Απά 85 (5) {π6 ρϑίῃ οὗ εδοῖ (5 ἢ ἰ5 ψῃ 81) ἢ σαυβπες5 

; ἴο Ὀ6ἵΔ11 πἰπι. 
18 Ύδ6Ά, Βυγεῖγν, Οοαὶ ἀοιῃ ποῖ ἄο νι οἰκθαϊγ, 

Απά τὸ Αἰ ηςρλέν ἀοῖῃ ηοΐ ρεγνετγί τίρῃϊ. 
18  ῆο εηϊτγυδίεά ἴο πἰπιὶ ἴπε δασίἢ ὃ 
᾿Απά ψῆο δΒαῖῃ ἰαἱὰ Γροη Πΐπὶ ἢ (ἢ6 ψοΐς ννοσ Ὁ 

9. Το οἰϊαϊίοη ἀρδίη ἰ5 ποῖ Ἔδχδοῖ (ορ. οἡ ὅδ"); Ὀαϊ ορ. ΟἿΣ "6 
τοῦ 2118, Απ ὀχϑοῖθγ ρᾶγδῖοἱ ουϊδίάε [0Ὁ 15 ΜαΙ. 4181, Τῃ 4.ς8 
ΕἸ συθβίδητα!ν ταρεαῖβ 8 ργαβθηῖ σἤαγρε, δπά (ἤδη (ποῖ 
ἰὼ τΠ15 9.) ργοοδεαάβ ἴο γεξυϊα ἴθ ; οὐ (Πϊ5 στουπά δηά Ὀεσδιιβα ἴὲ 
οοπιδ5 ἴῃ ἰδπιεῖγ παγε, Βυ. τεὐθοῖβ ἴπΠ 6 ργεβθηΐ ν. ; ποῖδ δἷβο ἴδ8 
οσούγτεηοα οὗἉ “ζολέρε (566 Ρ. 232 π.). 

10. Κὲ τοῖρε, ρίυθ λ666ἢ 566 ἢ]. ἢ. Εοῦν τοῖρο δῃὰ "πδπ οὗ 
τ»ιαεγείαπάέηρ (ΗεΌ. ἀραγέ: 71] ἢ.), 566 ὅδ᾽; ορ. 5. Β,. Βυ. 
ΝίοΠοΙβ οπι. τον" ὃ.---ς, ἅ. Ορ. 85 (Β[144ἀ).--- 70 ἐο πριν ἐρλέεοιις»} 
( ὦ 2ονυενέ ἡμδέϊοο, 85 ἴῃ 88: 566 ΡὮ]]. ἢ. 

ΙΙ. 80 ἔδγ ἔτοπι ρεύνεγιίηρ ͵υπιίοο (29. 12) Ὁγ σταπίϊηρ᾽ ἴο ἴδ 6 
τυϊοκοά ργοβρεγν δπά ἴο ἴδε εἰρῃίθουϑ δάνεγειυ, αοά Ξογυρυ- 

Ἰουϑῖγ δῃά Ὄχδοῖν πιαῖζαβ ἃ πιδη᾿β ἰοῖ ἴῃ 116 οογγεβροηά ἴο δἰ5 

ἀεεάς ", αῃὰ ρδῖῃ οἵ [1ξε, .6. ἢ15 οοπάποι ".--- ΕἸ πογα οοπίγα- 

ἀϊοῖβ ἱπ ρδπεγαῖ ἰεγπβ, ἃ5 Β[Ϊἀδά (84) μπαὰ οοηϊγαάϊοϊεά ἱπ 

Ραγιίςυϊαγ δῖ ὉΥ ταΐεγθηοα ἴο [οὐδ᾽ 5 ομ ἄγε, [Π6 αϑβϑογτίου 

([9 85) πᾶὶ αοά πιαῖίκεβ πίδὴ βυβδγ Ὀεγοηά {ποὶς ἀδβογίβ.--- 
, ἃ. Τῆι 88π|6 ὑγίποὶρίς ἰ8 ἔγθαιθηεῖν βἰαϊεα ἴῃ 5᾿π|]δὺ [6 ΓΠῚΒ ἐ 

“66 15. 311, Ῥγ, 1214 το, Ῥ8. 284.---Ὁ. 11τ., Αηά τπ6 {κοηε88 

οὔ ἴῃ ρδίῃ οὗ ἃ πιδη (2) ἢ σαυβϑίῃ ἴο ἡπὰ ἢίπὶ: οὐ {πε ἰάϊοπι, 
566 ΡΠ]. ἢ. 05 κυβεγίηρβ οογγεβροπά ἴο ἔπε νυἱοκεά ρα (8) 

δα παά Βαδίτυδιν ἐΟ]]οννοά, 
12. Ορ. 39 δηὰ 88. 
13. ἀοά ἀοε8 ποΐῖ ἀο νἱοκεα!ν (13); ἔος (8) Ηδ γυ]ε5 τῆς βαγίῃ, 

ποῖ 825 (ἢ ἄδρυΐν οὗ βοπίθοηβ εἶξε (ορ. 2623), Ὀυϊ 85 βυρτγεπια 

Δηά δηβννογδῦϊα ἴο πΠοπδ : σοηβδα 6 ΠΕ η0 οπς οδη οΔ4]] Ηἰπὶ ἴο 

δοοουηῖ, δηά 580 ἴο Ηἰπι (3623), ΤΏοι μαβϑὲ ἄοπα νυ ΚΕαΙ͂Κ ἐ 
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ἹΦΊΕΠ6 ψγογα Γῖο σϑυβα 5 βρίγις ἴο γεῖυγη 1 το Ἠἰ πιβοϊέ, 
Δηὰ ψεῖε ἴο βαίπος υπἴο ἢἰπ|56 1} ἢἰβ Ὀγθδῖῃ ; 

16 ΑἹ! βεϑῇ νουά οχρῖτε ἰορεῖμοῦ, 
Απά πιᾶη ψου]ὰ ταΐυγη ἀπο ἴδε ἀυ5ῖ. 

16 Αηά {ἘΓΊπου Π451} υηάἀετοίαηάϊηρ, πεαγ [Πἰ8 ; 
αἴνα εαῦ ἴο ἴπε νοῖςα οὗ πιγ νογάϑ. 

Ἱ Οἀ» οπα ἴπαὶ παίθιἢ τρῃε ρόνογῃ ἢ 
Απά νἱς του ργοποιηος τυϊοϊκεά πα αὐ ΡΠ υ51 οης ἢ 

οοηβδαυθητν ἀρ αὶπ Ηδ οδηποίῖ ἀο τυϊοίκοα γ. ϑιιοῦ 5θαπ8 ἴο 6 

τῆς Πἰπ6 οὗἩ δγρυπιεπὲ υπάευγίηρ πὸ ν., ἴπ6 ἰάεα οἵ ἀοά᾽ 5 
ΒΌΡτγαπιδου Ὀεΐηρ Γαγίπογ εηξογοθά ἴῃ 1: Οοά πᾶν 0411] [6 ““ 505 
οὔ {Π6 σοάς" [το δοσοιιηΐ ἔογ υπ’υϑὲ δάηπιιηἰδίγαϊίοη (Ρ5. 82), Ὀυϊ 
1π6 ““50ῃ8 οὗ ἴδε ροίβ," δηὰ 511} [655 πγθῆ, αν ἠεϊζποῦ τἰρἢϊ 

ΠΟΥ Ροννογ ἴο 0811] αοά ἰο δοοοιηῖΐ : Ηδ οδῃ ἀο πο στγοηρ,.--- Ζαίλ 

ἠαΐά μῤοη λέρι] (μου ΡἪ ἀποεγίδίη, {Π15 γεπδγίηρ 15 ργϑέδγδθ!β ἴο 

τῆς αἰτογπαῖνεβ ἐἰξεροσοα (ἘΝ.), μοεριάδα (ἐ.6. δὲ οτεαδιοη), 
οδεεγυσαῖ, αἰϊοραρα ἐο (566 ΡὮὨΪ]. π.}; ἔογ 411 {πεϑ6 ἃγὰ ορβῆ ἴο 
με οὐ]εοιίίοηβ (1) ἴδαῖ, μεθα ἴπ6ὸ ἢγβδὲ {ἴπὸ Ἴχρεοῖβ {πε 
δυο : ΝῸὸ οπα, {με βεοοηά ψουἹά γεαυΐτα ἴπα δῆβννεῦ: ΝῸ ομδ 

δυϊ ΗΘ; δηά (2) 80 ἱπίογργεϊεά, νουἹά οὔβουγε ἴπ6 [πὸ οὗ 
τδουρπι βυρρεβῖεά Ὁγ δ. 

14{. ΑΙ! πυπιδη [16 15 Δ᾽ βοϊ ἴον ἀερεπάεπε οἡ ἀοά, νῆο 
ογεδῖεβ διιπιαη 116 ΌῪ ἱπιραγιίπρ 8ρίτίς δῃηὰ Ὀγεαῖῃ (αη. 27, 
5. 425, Ῥβ5. το 439), δηὰ επᾶάβ ἰἃ ὃν υἱπάγανίηρ (Ρ8. το φῆ, 
Ἑσοοϊ. 127) ἴ65ε. Οοά οουϊά, 1 ΗἜς τυιῖβμεά, ἀεπιοηβίγαίς Ηἰ8 

ΒΌΡΓεΔΟΥ ὉΥ ἀερείνίηρ᾽ Ἔνοῖν [ἰνίηρ τπΐηρ οὗἉ 1 ἰῃ ἃ βἰηρῖς 

πιοεηῖ. ὙΜΒείδογ δ ἔαγίπογ ἱπουρῆς 15 ργεβεηῖ, ὑπαῖ πιδη᾿ 8 

517] νϊηρ᾽ οἡ ργονεβ αοά᾽ 5 Ὀεπενοίβηϊ οᾶγε (Ῥεδ6), οἵ ἔγεάοχιν 
ἔγοπι ὑπερ ϊεουβηθββ (ορ. Βυ. Ὁ].), 15 ἀουδίξα!. ΨΜΝΠᾺ ἴῃς 
ῬὨγΑβεοΪοΡῪ μετα ορ. ραγίουαγῖν Ῥ8. τοφῖϑ: “Ης μδίπογοιῃ 
{πεῖς Ὀγθαῖη, ΠΕΥ εχρῖγα, ἀπά γεΐϊυσγη απο πεῖς ἀυπὲ": Ἐσοϊ. 

127, “τῆς βρίγῖτ γτεϊυγηθῖῃ πηῖο αοά." Τα 5Ξρί τι οὗ "᾿ξ 'π πα 

ΤΆΔΥ Ὅς ἀεΞογί δε εἰ ΠῈΓ 85 πιδη᾿5 βρί γι ἔγοπι [15 γεϑι ἀϊηρ' ἱπ πίδῃ 
ἀυτγίηρ [1{Ξππ (80 5. 1049), οὐ 48 σοά᾽ 5 βρί εξ ἔγοπι 115 οὐἱρί ηδιηρ' 
τ Ηἰπι (μεγε, Ρ5. 10 439). Οη {πε ἰεχί ἱγαπϑίδιεά δῦονε, δηὰά 
οη Ξἢ (ᾳιιϊϊίε {Περὶ εἰπιαῖεϊγ ἐγαηβίαιϊθά ἴω ΕΝ. 122), 5σεα Ρῃ}}. ἢ. 

16. ΕΠ ἴὰγπβ ἔγουλ (πὸ ψἱάετ δυάΐεηος (1.16) ἴο δάάγεβς 
70οὉ ἰη ραγιίουϊαν. 
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18 Ἡΐπι νῆο βδϑίτῃ ἴο ἃ [ίηρ, ““ὍὝδου 5βοουηάτγο! "ἢ 
Απά ἴο ηοῦΐε5, ““Υε νἱοκεά "; 

Τ᾿ Ἅ͵ὴο 5βονεῖῃ ποῖ ραγια! Ὑ ἴο ᾿γίποαϑ, 
Νοτν τεραγάεϊῃ ἴπΠ6 ορυεηΐ αῦονα ἴδε ροοῦῇ 

17. Τί ροίπί οὗ πε ᾳυδβίίοη ἀρρεᾶῦβ ἴο Ὅς: ἀοά δβδοΐυ λιν 

Βονεγηβ, δηὰ ἰ5 22:0 “ασίο ἃ ἴονεῦ ἀπα ββουγεγ οὗ τρις τὶ τη ΗΙ5 

ἀοπιϊηίοῃ ; ἔογ, " μαϊγεά δηὰ γαὐεοϊΐοη οὔ γεἰρῃϊ Ὀγίηρϑ ρονεγη- 
πιδηΐ ἴο δυρῃῖ: ἰπ]υδεῖοα δηα σονεγηπιεηΐς ἀγὲ ἱποοπιρδίθϊα ; 
βἰπ!]γίγ, ἢ αοά ἰ5 τπ6 πιρ υδῖ οπὲ: {πεγείογε Ηδ ἰ5 ποῖ 

αη͵υδῖ, δηᾶ γου παιδί ποῖ 540 {παΐ Ηδ 'ἰ5. ϑίποα ψβεῖποσ δα 

Βονεγηπιεηΐ οὗ αοά ἀπά ρεγνογβϑίοη οὗ γρῃί, αἀοά δηά ἱπ)υβίῖοα 

δῖα ἱποοπιρϑίίεβ, 5 (ἢ 6 φυδδιίοη παῖ ]οὉ Πα5 ταϊβεά, ΕἸ 5 

αυκϑίίοηβ ἱπιρῖν δϑβογίίοηβ ψῃ σοῦ, 8ἃ5 Πα. (ορ. Ῥεδῖβ)ὴ ννε]] 
Ροϊηΐβ ουἕ, ἀγὰ γθα νυ ἃ φεέϊξέο ῥγίμοῤεέ. 

18. Πενεῖορβ δπά Ὄχρδπάβ ἴῃς ἰάβα οὐ “ἴδε πρμῖν 7υπὲ 
οὔθ" ἴῃ 1: (οά 15 ποῖ ἀεβεοξεά ἔγοπι ἴα ρϑίῃ οὗ δαυϊῖγ ὃγ ἐξα 
ἔεατ οἵ ἔανουγ οὗ ἴῃ ρτθαῖ οὔεἊβ οὗ {πε βαγίῃ ; 85 {πεῖσγ πλαῖζοσ 
(195) Ηε [5 ἱπιπιθαβιι γον πιρμεες ἤδη ΠΥ ; Κίηρβ δηά ργίηοες 

ὯΟ 1655 ἴμδη ἴπ6 ροογαϑβὲ οὗ πιδηκίηά, ἱξ (ΠΥ ἃγὰ ν]οϊκεά, Ης 

08115 δηά ἰγεδῖβ 85 βυσῃ; πίθῇ πᾶν, δηά ἴοο οἴϊδῃ ἀο (15. 325), 

ο811] νι ϊοκεα πιδὴ ἴῃ ΠΡ ρίαοες ροοά: ποῖ 80 ἀοά. Οη ἴδε 

᾿πάδἔδηϑἰῖ6 ἱπιϊοσργοϊδείοη οὔ ΔΑ ἕο] οννεὰ Ὁγ ΕΝΨ. 566 ρῇῃ]]. π. 

-Ο- ϑοομράνοῇ ἨδΌ. δ1ἐνγα' αἱ, δοίέαὶ, τῇ. ἴαγπὶ υβϑᾶ οὗ ναγίουξ 
ἔοτπιβ οὗ σοηξαπιρίδίς οὐ ουΐϊγαρθοιβ οοπάμποϊ, 5ιιοῖ 85 οοῦ- 

ταπιριϊθ] 6 ἡἰρραγάϊηθϑ5 (1. 155, 1 5. 2555 3052), ουϊγαροους 
βεχιιδὶ οἤξηοα (6. 1923), ργοίεββίοῃδὶί ρεήζυγσυ (1 Κα. δι; ορ. 

Ῥτ. 1938); Παγε ἴξ 15 θεδίῖ (δ κεη νον 85 πυρὶ υἱπρ᾽ ΔΩΥ ἕογπι οὗ 
Ρδου ΑΥῖν ποίπουβ τυϊοϊκεάπα58. 

1ρς, 2084. Τῇ γϑθάβοη ΨὮΥ ἀοά ἄοεβ ποὶ Ἔχουβα ψἱοϊκεάποββ 
ἴῃ τπ6 το! δπά ρονθγίι 15 (195) τῃδὲ {Πὰν ἄγ ΗΪ5 ογεδΐαγεβ 
στ νἤοπὶ Ηδ ἢδ45 Π0 σαυ56 ἴο οὐυτγΥ ἔανουτ, ἀπά {Π6 ρτοοῦ (395) 

ταὶ ΓΠΕΥ ἀγα τυϊοϊκεά 5 πε ἔδοϊ ἐπαὶ βιος ρεύβοηβ ἀΐθ βυιδάδηϊγ. 

Βυὲ τΠ15 8 αννΚυναγαΐγ ἐχργοββαά, δπά {με ἔογηι οὗ με ἀϊἰϑεῖοἢ 5 

βιβρίοϊοιβ: 566 Ρἢ]]. η.---Αὦ »εἰάαμέρλὲ] ἀδαῖῃ βἴθαὶβ ρου {π6ηὶ 

ψν Πδη ΠΥ 8Γα ηοῖ δχρεϑοίίηρ ἰδ : ορ. 27}, [6ζ. 499, τ Τῆεβ8. σ᾽, 

{κ. 1239, 
2ΟὉ. ς. ὮἮ ἰ5 οοττιρῖ, δπα {πὸ ἐπιοηάδεά ἰαχί ποῖ σετγίδίη ; 

866 ΡΒ]. η.---Τὰδ οῤιῖονιε] ν. 190, 16 (ἐλ6) ῥοοῤίσ.-- -δεέζορ] οἵ 
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Εογ ἴπ6 ννοσί οὐ ἢϊ5 μαηάβ ἀγὰ {πεν ἃ] ; 
32. [Ι[Ωηἃ πιοπιεηΐϊ ἴπεγ 616 ἀπά αἱ πιϊἀηρῃϊ: 
ΤΠ Γορυΐεπε 1 ἀγα ἴ βυνεΐεη 1, ἀηα ρ455 αι ΝΑΥ, 

Αηὰ ἴδε πιΡ ἀγα γαπιονεὰ νιπουΐ παπά. 
31 Ἐὸγ ἢἰ5 εγεβ ἀγα οἱ {Π6 ννᾶυβ οἵ ἃ πίδῃ, 

Αηά 841] ἰβ βξίερβ δε ββοιϊῃ. 
Ὁ ὙΠογα 18 ΠΟ ἀἄδγκηθββ, ἀπά ἴπογα 5 πο (δίοῖς ρἱοοπι, 

Εογ {πὲ νογκεῖβ οὗ Ἰηϊαυϊν (παγείη ἴο δια {Ππαπιβεῖναβ. 
38 ΕῸγ ηοἵ ἔογ ἃ πιδῇ ἀοίῃ Πα δρροϊηϊ 8 ἴ βίδϊϑά ἐπι Ἶ, 

ΤΒδῖ Βα 5βου!ά ρὸ Ὀείογε αοά ἰη Ἰυάρπιεηῖ. 
3. Ηδ Ὀτγοδίκοϊῃ ἴῃ ρίθοαϑ πιῖρὙ πιο τ πουΐ ἰηναπι αἰίοη, 

Απά 5εζίδιἢ οἴποτγβ 'η {πεῖς ρίδσα. 
35 ΤΠογοίογαε δα Κηονοίῃ {Πεῖγ νουίκ8, 

Απά ονετγίυγησίῃ ({Π6π|) ἰπ ἴπ6 ηἰρῃΐ 50 ἴπαξ ΤΠΘΥ δτα 
ογυβῃθά. 

(οά {το ““«ἰπους (πυπιδη) μδηά " ἰπ δ, ἴπη6 νΌ. Ὀεΐηρ ἴδπα 
Ρ458. (Ρ5. 735) οὔμαῖ υβ6α ἴῃ 112 (η.) 195}: 33 «λαζοη υἱοϊοηεϊν.--- 
Ῥριλοιέ λα] πιγϑιογίουβίγ, ποῖ ὈῪ ἴπ6 παπά οὗ πιδη, θυΐ ὉΥῪ 

αοά: 566 ΡΠ]. ἡ. 

21ἴ. Α5 οὐ «δ]ον8 το 5ίπηδε, ἤοννανεγ ρονογίη, ἴο 
Ἔβοᾶρα {πγουρ ἢ ἔδαγ οὗ Ηἰπι 18., 5ο Ηδ ἤδνεγ, ἱπγουρἢ {ἰπιϊταξίοη 

οὔ κηον]εάρο, [4115 ἰο οὔβεγνε δπά ρυπίβἢ βίη : Ηθ ἰβ οπιηϊβοίθηϊ, 
Όρ. 2213... τι ογα ΕἸΙΡΠΔΖ πλγεργοβθηῖβ [οῦ, ννῆο, πο 1655 ἴδῃ 

τδ6 ἔγίθπάβ, δάπιιῖβ (415) [Π6 οπιηϊβοίθηοες οὗ αοά, θυϊ ἄταννβ τπ6 
ἀϊθδγεπὶ σοποϊυδίοη παὶ Ηδ πιιβῖ ἐπεγοίογα θ6 ἄναγε οὗ δἰ5 
᾿πηόσδηοα (το). 

22. ῬΞ5. 1301"; [6τ. 233., 
24:ἴ. Τῇα ριυιηπῃπιοηΐ οὗ αοά ἀδϑοοπάβ οἡ πιδη ἰη ἃ πιοπιοηΐ 

(5); ἔοτ, θεΐηρ' οπιηϊβοίεης (315), Ηδ Π85 πὸ πεβά ἴο δε πίπάεγεά 
ΌΥ ““1νν’5 ἀεἰαγβ᾽" ; ὑπ||κὸ ἃ υπδη ᾿υάρα, Ηδ ἀρροϊπίβ. ῃ0 

ξυΐατε ὅδ ἴογ ἴῃς Πεαγίηρ' οὗ ἴῃς οᾶ56, ποῦ [85 δηΥ πεεά ἴο 

ΟΔΥΓΥ Οἡ ἃ ᾿ἰδπρΊΥ δηπὰ ἰδαδογίοιιβ ἱπναβε ραϊίίοη οἵ 1. Τῆς 

ψοτγάβ βεαπὶ ἴο ὃς ἀϊγεοίεά αραϊπϑί ἴπ6 νυ δἢ τυβίο 100 Βδ5 
Ἔχργεββαά πδὶ ἴπ6 οἂβα Ὀεΐνεθη αοά δηά Πἰπι56 1 πιρς Ὀ6 

μεαγά, δπά παῖ ἴπθ γρεαϑορ; οὔ αοά᾽5 ἰγεαϊπιθδηΐ ββουϊὰ ἔδυ 

Ὀ6 τενϑδϊεα (2335), τπουρῃ πα πᾶ8 δηϊὶοὶραϊεάὰ ΕἸΐπα ἰη 

Ῥοϊπεϊηρ οὐκ (Παΐ 85 ἃ πιαίίζεγ οἵ ἔδοϊ ἀοά δηά πιδη ἀο ποῖ πιεεῖ 

δ ἃ {τθυπαὶ (952:).---}ὺ». . . ὦ σἰαϊεα ἐΐηι6] ἮΝ 15 πιοβῖ βἰ πιρὶ Ὺ 
τεηάεγεά : Μὸν οὗ α νηῶρ δδ ἑαζες πὸ “μεγίλεν ποέζοθ; ἀρδιῃβῖ 1Π 15 

ἀπά οἴποῖῦ ταπάογίηρβ οἵ 38, 5βεα ρῇ!]. ἡ. 
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39 [Ηἰἴ5 ψγδιἢ] 5ῃδεζογει ἐπα νυ ϊοκεά, 
Ηδ 5ἰδρρείῃ τπεπὶ ἰη ἴπ6 ρίδος οὗ (411) Ὀθῃοίδγς. 

51 ἘἙοτγαβπιιοῦ ἃ5 ἴΠπ6Ὺ ἐυγηδά αϑίάδ ἔγοπι ἔο ον πρ' πἰπι, 
Απά ποαάδα ποης οὗ Πῖ5 ννᾶγ8, 

Ὁ ἼΤμδι {Π6γ πιρῃι οαυ56 {Π6 οτΥ οὗὨ [ἢ ροοῦ ἴο οοπια υπΐο 
πίη, 

Απά ἐδαῖ ἢς πιίρῃι ποαγ ἔπ6 οΥΥ οὗ (πε ηεεάγ. 
Ὁ Αηὰ ἰΓ Πα ρίνειἢ αυΐϊεῖ, τνῆο ἴπαπ οδη οοηάεπιη ὃ 

Αηὰά 1 δε πιάα {Π6 ἔδοβ, νψνῆο τμθη σδη Ὀδῃοϊά πίη 

80 . . . Φ . . 

31: Ἐὸγ υπίο αοά Παίῃ οης (Ἔνεγ) βαϊά, “" . ... 

- . . ἀο δου ἰδαοῇ πιὸ : 
161 βανθ ἄοης ἰπίφυΐϊγ, 1 τ} ἀο ἴδ Ὧο πιογα.ἷ 

88 Ασοοτγάϊηρ' ἴο ἐὰν Ἰυάρπιδηῖ,. . .3 
Εογ ἴδοι πιιδῖ οἤοοβα, δπά ποῖ ἴ; 

Απὰ ν παῖ δου ἱκηοννεβῖ, ϑρβϑαῖ.. 

25. {δὲ ν. 18 ἷπ ρίδοα (ι. οι. 35, Βυ. 35:28; 566 450 ρἢ]]. 
ἢ. οὐ 35), δηά τεἰρμεγ τεδά, Ζλθγογορο, ἃ5 ἴῃ ἴ5. 261|4, ἄοεβ ποῖ 

ἀεηοία οοηβεαιεποα, Ὀυϊ ἀενεῖορβ νμδὶ 15 ἱπιρ] οἷς ἴῃ τ μδὲ ργὸ- 

οοάεβ, μεθ ἴῃ 33. (2θχ. 4876). 
2όΔ. ὯΔ, υπευϊίαδίγ : ἰπβίεδά οὗἨἁ ἀ1π6 τ ϊοίκοά ἣς 5ίαρρειῃ 

τπαπὶ, εἴς. 866, ἔπγίπατ, ΡὮ]1]. ἢ. 

28. Τλαέ ἐλεν »ιΐρλ 2] ἴῃ σοηβϑαυδηοα Ῥεΐηρ᾽ τεργεβεηϊθά ἃ5 
ἔδε ἱπιοπείοη : ορ. 6.9. Απι. 27, [6τ. 718 (εχ. 5. Ὁ. ᾿ψϑὉ ; ορ. 7758). 

29-32. μεθα νεῦβϑεϑ8 δε 8ἃ5 ἃ ψνῇοΐε υπίηϊε Πρ Ὶ]6, τΠ6 

ἀεῖα!]5 Βαΐηρ, 15 ποῖ υηϊης6 ΠΡ 10]6, τπθη (45 ἴπ 39) νοῦν δπιρίσυ- 
οὐδ, δηά ἴπε ἀηιδίρυ 65, ἰῃ ἕδος οὗ ἴμ6 δχίγαπιθ ἀποεγίδὶπὶν οὗ 
186 τεπιαίπάθγ, ἰπβοία 8. [ἢ δαάϊξίοη ἴο 5 ὑπ πιο] ρΊ  Π ἐγ, 
ἴῃ ἔογπη ββηθββ οὗ σπηποῖ (295. 80. δ1. 86) ΟΓἹ [ὴ6 ραββαρῈ ροϊηΐβ ἴο 
οοηβίδγαῦῖα οογγυρίίϊοη οὗ πε ἴοχῖ. Βγυ (π6 πεὶρ οὗ ἐπιεηάδ- 

τίοηβ, πϑο}βϑδυυ οοηεοΐυγαί, ἔος (τ Ομ ἴπ6 νν. δηά ἴδε 
οἴμεγ ΝΝ. ρῖνε πὸ δείρ, οὐ Ὁγ ἔογοεά δπά υἱίεγυ ἱπιργοῦδῦ]α 
ἱπιεγργεϊδιίομβ οἵ (μ6 οχίϑιϊηρ ἰοχῖ, ἰγαπϑίδίίοηβ πᾶνε Ὀδεα 
αἰϊεπιρίοά, δυΐ ἠοηα, δἱ ἰεαϑ5ι οἵὨ 399. 836 ̓ς Ξ ΠΟΙ ΘΕ ργορδῦϊςα ἴο 
δε τοργοάδυσοεά ἀἄῦονθ.0 Οπε οἵ ἴἵψνο αἰϊδγπδίϊναεβ πΊΔΥῪ ὈῈ ρίνεη 
Βαγα; ἀϊβοιββίοη οὗ ἔμγίμοσ ἀεἴβ:}5 πᾶν 6 ἔουπά ἴῃ 16 ΡΒ]. πη. 

γνιβους ἐπιεηἀδιίίοη, δηά νἱτδουΐ αἰἰεπιριηρ ἴο τᾶκα ἱπαϊ- 

νίάυδ!]! οἷδιυβαβ ποῦ ἰητ Πρ Ὶ 016 ἰῇ ΕΠ] 58} ἴπδῃ ΠΟΥ ἀγὰ ἴῃ 
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ὮΏ, τι νν. πιδὺ 6 γεπάογεά : 9 Απά (1 Πα 15 (οἵ, ρί νει ἢ") χυϊεῖ, 
νῆο, ἴπδη, σδη οοπάσδπιη Απά (1 δα πίάς ἴῃ6 ἔδοε, ψδο, 

τη, οδη Ὀομοϊά πἰπιρ Βοίξ προη (ογ, ἰονναγά, οὔ ἀρ ἰπβι) ἃ 

πδίΐοη, δπά προ (ογ ἀρ δίηϑί) πιδη τορεῖπεγ; 33 Τῆαδϊ πὸ ροάϊεςς5 
τῆδῃ γαεΐρῃ ποῖ, Τῃδῖ (Πεγὰ Ὀ6) πὸ 5ῆδγεβ οὗ ἴῃ ρεορίε. 81 Εοῦ 
πἀπίο αοά παῖ οπα 8αϊά, 1 πανα Ῥογπθ, 1 ν"}}} ποῖ οἤξεπά (οτ, 

πϊτπουῖ οβεπάϊηρ); ὅ3 Βεγοηά (παὲ ν Β]Οἢ}1 566, ἀο ζλοιε δδοῦ 

το: {1 μανθ ἄοπε ἰηϊψυϊγ, 1 ν}}} ἀο ἰξ πο πιογβ.0 88 Ασοογάϊηρ᾽ 
ἴο δᾷὰν υάρπιοηΐ, ν}} ἢ τϑρᾶν ἱξ 9 τῃαῖ (οτ Ὀεοσδιβ6) ἴδου μαϑὲ 
τοξυβοά ἴ. Εὸγ (ογ, [π81) μου βῃουϊάεϑί οἤοοβθ, δηά ποῖ 1: 

δηά ψῆδὶ που Κηονν δῖ, βσρεαῖς. [Ὁ 118 ϑίγαηρεῖυ Ἔχργοββοά 

ῬΑββαρῈ ννὰ8 τε! ν τ θη οτἱρ ΠΑ ΠΥ ἃ5 1 ποῦν βίδπαπ, ᾿ξ πιὶρὩϊ, 
ΡῬογδαρβ, στ ἰδαϑὲ ἱπιργο  ὈΠΥ 6 Θχρίαϊπαά (ορ. Ὀτσ. ἰπ ἴδε 

ΜΒοοζ οΓ 7ο0δὴ) 45 ἴοϊ!οννβ :--- ννπεη αοά ρῖνεβ γαϑρὶϊε ἔγοπι 
{γγαπηΐοδὶ τυ, πὸ οδη οοπάεπιῃ ἯΐΪπι ἔοτ ἱπαάϊβδγθωοα οὕ 
1π)υδῖῖοα ὃ δηά ἤδη Ηδ πἰάε5 Ηἰβ ἔδοε ἔγοηι [πε ἀδροβϑά ἱγγδηΐβ, 
ψ ΠΟ οὗἁὨ τπαπὶ οδη τεσονοῦ Ηἰἴβ8 ἔδνουγ ὃ [ἢ δοίΐπρ' 88 {π656 
ηυοκίίοηβ βϑυρραβί, αοά καρ ἴῃ νίενν αἰϊκε [πὰ ἰηϊογεβῖβ οὗ ἴπ6 
ἱπαϊνίάυδ] ἀπά οὔ ἴπὸ παίίοη, 32 ργανθηιίηρ βοάϊεςβ πιδῆ ἔγοπι 

οοπίπυΐϊηρ ἴο τεῖρῃ δηά ἔγοπι 4|Πιτηρ' [6 ρεορῖς ἴο γυῖα. ΤῊΐβ 

Ροϊηΐ οὔ νίεν πιυβὲ 6 ριυῖ, δ᾽ ἔογ 1οὉ 85 βροίκεῆ 85 πο οπὸ δνογ δά 

ἄοπα Ὀεΐογα Πἰπι, 6βϑϑογίηρ (παῖ πα πὰ Ξυβετεά, [πουρἢ πες παά 

οοπιπι το πο οδηςα, 53 1η5᾽΄9Επρ ἴμὲ Οοά Ξῃουϊά Ξςον Πίηι 

ἴδε 5ἴη5 ἢε ἵζπονβ ποῖ οὗ, ἀπά βαγίηρ' {πὶ ἡ π πδ5 βἰππεά (δυῖ 

ποῖ δάπιπίηρ τπαὶ ἢ6 845 ἄοηβ 50), ἢ6 Ψ1]} ἄο 580 ἢο πιοζα. 
88 ἘΠῚ 15 βδιϊϑῆεά νἱἢ Οοα᾽ 5 ϑβγβίεπι οὔ γεοοπιρθηοα : [οὗ 15 

ποῖ, Ὀυϊ ἰηϑῖϑὲβ οὐ οὔθ δοοογαϊηρ᾽ ἴο ἢἷβ Ἰυάρτηθδηϊ οὗ ψνιῆδὲ ἰ5 

Βιίίηρ : [15 ἔογ 7]οὉ ἴπδη, δηά ποῖ ἔογ ΕἸ, ἴο οἤοοβε ψνῆδὶ 

τηῖ5. δἰϊεγπαῖῖνα βυβίθπι οὗ γεοοπιρεηοθ 5411 θῈ : ἴεῖ [ἴοὉ βὰν 
ναὶ ἴἃ 185. Αραϑγί ἔγοπι πιϊπιιΐεγ ἀδῖαι 5, ἴῃς οἰίοῦ ἀϊαγεηοα 

απιοηρ ἴποβα ΠΟ δἰϊαπιρὶ ἴο ἱπίεγργοϊ [ἢ ἰοχί 85 1 βίβηδβ, οὕ 

85 ἴἴ 645 Ὀδθὴ νδυϊουϑν δπιοπ θά, ἴυγηβ οἡ ἴπ6 δηλ ρ Υ οὗ 
᾿ ἀπά οἡ ἴ86 παίυτο οὗ {πε βρεεοῖ ἰη δ: 5. Ασοσογάϊηρ' ἴο δπ 
Αἰτογηδίνε ἱπίεγργείδιίοη, 39 τείδγβ ἴο πε (βεεπιηρ) ἱπαοιν: 

οὔ αοά; ἐνβθὴ ψσἤπεη ἀοά, ἴῃ βρίξε οἵ οτίεβ ἔογ μεῖρ (23) ἀϊγεοϊεά 
ἴο πἰπι, Κααρβ αυἱεῖ ἀπά Πίάἀεβ μῖ5 ἴδοβ 50 85 ποῖ ἴο ρίνε {6 

Βεῖρ δϑκεά ἔογ, 85 πιίδῃν ρ541π|5 βῆον [πδὶ πα ἔγεαυθηο βαθπιθά 

ἴο ἄο, πιᾶῃ πιιβὲ ποῖ οὐ οῖζα, ἃ5 ἰοῦ μδ5 ἄοπε (Ώυ.). Τῆδ 



302 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 [Σχσχιν. 88-86. 

8ει Μοη οἵ υηδεγϑίαηαϊηρ νν}}} 5αῪ ἴο πιδ, 
Απά (ἐενεγυ) νυν ῖβα πιδῇ [παι Πδδγεῖἢ πι6, 

86 «00 ἀοίξ ποῖ ϑβϑρεαῖς ἢ Κπον]εάρε, 
Νοῖ δὲ πἰ5 νογάβ (ατογθα) τυ ῖτἢ ἀϊδογείίοη. 

86 γγου!ά {παῖ 1οὉ ͵᾿εῖε ἰγιεά υπίο ἐπ ἐπά, 
Βεοοδυβε οὗ (Π8) δηβινεῦβ {Π| πὸ [ἢο86 οὗ νυ ϊοϊκοά πίε. 

Βρεθοῖ ἰη 310. ὅ5 Πὰς. ποῖ ΟὨΪΥ Ῥδθη ὑπάεγβίοοά 45 ἀδονε, δυῖ (1) 
85 οοηϊαϊπίηρ ἃ βεαηυΐηε δπά ρεηϊΐζεηϊ οοηξεπβίοη οὗ δἷη ψῃῖοῖ 

οαγίδίηΥ βεοπῖβ ἴο ΡῈ ἴῃς πιοβί πδίυγαὶ ΨΥ ἴο ἴδκο 535, ῃε ἰδαϑὲ 
βυβρίοίου δηα ἀπιδίχυουβ [πὰ ἰη [Π6 νῆοϊς ραββαρε (Βι.); ἴΠδη, 

1 815 ΡῈ ἰοἷ υπεπιοηάεοά, ΕἸμα ἱπιρ! 165 {παῖ [οὉ Πᾶ5 πενὸσ πιδὰ8 

δοῦ ἃ οοηξεϑβίοη (““ἔογ υπῖο αοά παῖ ες ὄνοσ βαϊὰ ἢ πο, πενογ᾽); 
οἵ, ᾿ξ 815 ΡῈ ἐπιεπάεά, ἰξ 15 (τεδαϊηρ' ἼΘΙ ἔογ ἼΦ5:Π) δὴ Ὄχβογίβείοη 
ἴο ]0Ὁ ἴο πιαῖκα βυο ἃ οοηέεββίοη, οἵ (γεδάϊηρ' ΘΝ ΠΟ) ἃ 5ἰδῖε- 
τηθηΐ οὗ νῃδῖ ἰ58 ἴῃς διτπρ οουζβα ἴο ἴδε νἤεη αοά 5εθηι8 

ἱπαοῖίνα ἱπ ἴῃ ἕδοθ οὔ δρρϑβδῖβ ἕο Πεῖρ; οἵ, (2) ὅ1:: 5 βδβ8 θθβεη 

τᾶ κθη Πγροι μεῖον, ἴῃς νἱγίαδ! ῥγοίαϑὶβ Ὀερὶπηΐπρ ἢ δ 

(Όυ.). 51 υηἴο αοά οπα παῖ βϑαϊά ... ὅ8 οχυ τῆγ δοοουηῖ 
πυυϑὲ ἢ6 ΓΕΡᾺ Ὁ [Ιη 6. 21, [οὉ πδά ἀδπιαπάβδά {πε ρυπίϑῃπιδης 

οὗ ἴπ6 μοάϊεβ8 ἃ5 ἴῃς ρὑγίοα οὗ μἰβ θα]ϊονίηρ᾽ πα ἴῃ ρονεογηπιδης 
οὗ ἴε νογίά 18. πιογαϊ, Ὀὰὶ 1, 5δαὰγ8 ΕἸ οὐ τΠ15 ἱπξεγργεϊδιίοη, 

16 ροά 655 πηαῖκεβ ἃ ρεηϊζθηϊΐ οοηξεβϑβίοη, πλιιϑὲ αοά 511} ρυιηῖβἢ 

Ηἷπι ἴῃ ογάοσγ ἐμαὶ γοὺῦ τὺ ὈεΐονοΡ Τῆϊβ, ἴοο, ἱηνοῖνεβ 

οπιοπάἀδίοη, δηά Ἔνεη ἴπε ἐπιεηάεά ἰοχί βίαϊαβ ἴπ 6 Πγροι μα ϑὶβ 
ἴῃ δὴ δχίγδογαϊπαγυ πιᾶπηθγ (566 ΡὮΪ. η.). 

34. ΑΙ! ννῖβε (ορ. 33) δηά ἱπιθ Πρ απὶ (ΟΡ. 105) πδ πγιβὲ ἀρταθ 
στη ἘΠῚ α, [πᾶς 100᾽5 νίοκεά τνογάβ ἀρ ίηβὲ αοά ἀΐβρίαν ἰἴρηοτῦ- 

8η06 δηά ᾿δοῖς οὗ ἱπϑί ρει. 

451. Τα ἰοχῖ ἰβ8 δαραῖη υὑποεγίδϊη; Ὀυΐ 85 [οὐ ἰ5 οἷ δαυγν 
ταοξεγγεά ἴο ἰπ 6 {π|γὰ ρδγβϑοη (οἱ. 15. 53), 1{ 15 θείξοσ ἴο ἴδε {ῃς 
νν. 85 σοπιϊπυΐϊηρ με οἰϊαιϊίοη οὗ ἴῃς ορίπίοη οὗἉἩ ἴμ6 νυῖβε πιθῃ 
Ῥεραῃ ἴῃ ὅδ: τ1Π6 ορίπίοη οἰϊοαά 15 {πὶ ψμῖοθ ΕἸ δββυπιαβ 
ταυβὶ Ὀ6 ἴπαξ οὗ {πο86 (5) ἔοτ ψβοπὶ μῈ πδά βιιπιπιαγίζο ἴῃ δι 
7005 ψογάβ. [1 ἴδε ορεηΐϊπρ' ννογάὰ οὗ 85 (32) τεδὶν πχοδηΐ 7 
νουά ἐπαῖ, δηά γοϊδίηθά ἰΐ5 ἔογος, ἰῃς τνογάβ οὗ 16 ννῖβε ψουἹά 

Ὀ6 οοπῆπεά ἴο ὅδ, δηὰ νἱτἢ 55 ΕἸ τνουἹά ταϑυπια. 

26. 7γέδα] ορ. 7}3.--- σείο ἐλσ ὁπ] ἑ.6. 11}} μὲ οβδβϑβ ἔγοπι ῃἰ5 
τυϊοϊκεαά δηβννεῖβ. Βυῖ ἴπΠ6 56δῆβε οὗ ὅ6 τὭδΥ δανα Ῥδθϑῆ γδαίδμο 
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51 “«Ἐρν δε αὐάδειςῃ υπΐο 5 5ἴη γϑῦ!]Π]!οα, 
Απιοηρ υ8 ἢε βἰδρρείβ (8 μδηά8), 

Απά πε] ἰρ δῖ 5 νογάβ ἀραὶ αοά.᾽ 

ἀϊβεγεηῖ; δὴ δπιθηάδά ἰοχί (5εα ἢ]. πα.) νου] τεδά, Βαϊ νουϊά 
τιδῖ ]οὉ τννουἹά 1εἴ Πἰπ]561 θὲ τνναγπϑά ἔογ Ἔνεγ, Αηά [εξ μἰπὶ ἤοῖ 

οἶαββ δἰπιβοῖξ ἀπιοηρ᾽ νἱοῖκεά πιθη. 

37. 476 αὐάοέλ τρεΐο λὲς σίρε γοδοϊέονι] ἐ.6. Ἦὰ Ῥεγβὶβίβ ἰῃ δἰ πηϊηρ, 
Ῥεοοπιηρ Ἔνθ πιοῦα οοηειιπιδοίοι!5 85 ἔγεβἢ ὁρρογίυηὶἰε5 αγῖβα. 

νὰ της ἰάΐοαι ορ. 15. 2οἷ, ““ἴο δαά 51 υπηΐο βίη"; 1 8. 129, 

“γε πᾶνο δάάδδά ὑπο 8ῇ ουὖγ βίῃβ ννῃδίῖ 15 Ὀδά ἴῃ ἃϑἰκπρ' ἔὸ 

ουγβεῖναβ ἃ Κρ," δπά {πὸ αἰ βεγθηϊ [που] β᾽ ΠΗ] Αγῖγ οοηπεγιοϊοά 
Ρῆγαβα ἴῃ [6Γ. 4.53.--- ΚΑ δοϊέον] τἰμ6 ἴεγηι (9); Ὁ} οὔϊεη οοοῦγβ 85 8 
ἴΟΓΘ ΒΥΠΟΩΥΠῚ οὗἩ οἴπει ννογάβ ἔογ ϑἰπ οἵ ἱπίψυϊυ; 80 [{ἴο 

Ἰηϊαυ ν (Ὁ), 75 1417 4138.,429; ἴο 5'η (ΓΝ ΝΠ) 1372 δπὰά (ΝΠ, 
νὉ.) 8. 4,456; ἰἔ 80 υϑεά Πεῖε, ἴπθ επιΐϊγα ρῆγαβθ ““δάά ἴο ἴῃ 

τα ΠΟ ᾿᾿ ἰθ8 πιογοῖν ἃ ναγίδηϊ οἡ “" διά 5ἰη ἴο βίη." Βυῖ τς 

ι.86 οὔτνο ἀϊθεγεπί ἰθγπὶβ γαῖποῦ βυρρεβίβ ὑπαὶ τε βεοοηά ἴῃ 
οοηίγαβι ἴο ἴπ6 ἤγϑί ἰ5 σίγοηρεςῦ; 50 ἴῃ 85 255 1 Ξἰδηάπ, οἰπιδο- 
ἰδ! ρεγῆαρϑ, ἰῃ ἴπ6 βοοοηά [ἰη6 οὗ [πὸ ἀϊβιϊοι : γαῖ ἴῃ 5. 22] 
1 βἰδηάς ἢγϑί. ϑιυςῖ ἃ οἰϊπιδοϊὶς υ.ι56 οὗ ὕΦῸ 85 οοπίγασίθά τυ τῇ 

ΠΝΌΠ νουϊά Ὀκ ἰῃ δοοογάδηοα νυνὶ οογίαϊπ π8ᾶρῈ5 οὗ ἴδ ποιηβ 
οσ νῦ8. ; ἴα νΌ. ὙΦῸ 18 υϑεᾶά αἱ {{π|68 οὐἨ ροϊ τοδὶ γανοῖς οσ 

το] οη (6... 2 Κι 1,1 Κι 1219), Ἰνπεγεδβ ΠΝΌΠ βίαγίβ ἔγοπι [Π 6 
1655 ροβίξῖνα πιθδηΐηρ οὗἉ πιϊβϑίηρ 8 πιατῖίς (566 ΡΠ]. ἢ. οη 55). 

Υδῖ Ἄνθη [ἢ ἃ ἀϊβδγδηοα 15 ἱπίδηδθαά ἤογα, 1 15 ἃ ἀϊδγθηοα ἴῃ 

{πα ᾿ητοηβιτυ γαΐμεγ πη ἰπ {πΠ6 οπαγδοῖεγ οὔ {πῸ δίῃ: ἰΐ ἰβ νθΥῪ 
ἀουδέξι, ἐπογείογε, τ μεῖμεγ “' βίη" γϑΐεγϑ ἴῃ ραγίϊοιϊας ἴο [05 

δδγίεγ οοπάυοί, ἀϑϑυπιεᾶ Ὁγ ΕἸ 45 Ὁγ ΕἸΊΡΙ ΔΖ ἴῃ ο. 22, ἴο 

αν Ὀδθῃ δ᾽], δπά γερα]]!ἶοῦ ἴο δὶ βρϑθοῦεβ δραίηβὲ σοά 

(Ὀϊ. : ορ. Ὦγτ.). Ἐνεῃ πιούθ ργοῦδοϊν ἱξ 88. Ῥεϊοηρ ἴο ἴπε 
ΒΡΘΘΟΣ οὗὨ πα τυνῖβϑ πιϑ οὗ Ἀ(, 1 “" δῆβνογβ " ἴω 80 5 ([Π6 οογγϑοῖ 
ἰεχὲ, δηά ἱγ ὅν βῃουϊά θὲ οπιίτἰεά, 875 ννουἹά τείδγ γαῖμα (Πκ 
115 ρῥάᾶγαῖ!εὶ 870. το 100᾽8 ρεγϑιβίδβηξ δηδ ἱπογεδϑίηρῖν νἱοΐδηξ 

ΒΙΑ5ρμοπιοιβ ΞΡΕ ΟΠ 65. 

27Ὁ. ὙΒα [ἴῃς ἰβ βϑῃογί δηὰ οἰ Πρεῖοαῖ, ἀπά βεραγαῖθβ ἴπ6 ἔννο 

αν πιοζα οἱοβεῖν ραγδ!]εἱ [1πὲ5 " δηὰ 3, [{ πιᾶν Ὀε οι οἔὗἉ ρἷδοε. 

--Ἴἴὸ εἰαρῥοίλ λὲς λαραε] πιαῖκεβ πιοοκίηρ' βιεβίαγοβ δὲ αοά (ορ. 
ταῖμες αἰ Πδγεηεγ 2733). 
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ΣΧΧΧΥ. 1 Απά ΕἸ απϑννογεά δηά 56]ά, 
3 ΤῊ {πἰηἰκαβὲ ἕπου ἴο 6 τἰρδέ, 

(Απά) β8αγεϑβὲὶ (οἵ 1), “"ΜῪ ΕΣ Ῥεΐογο 
Παοά," 

5 Τμαῖ ἴποὺ βαγεδῖ, παῖ δάνδηίΐαρε μαβί ἴβου, 
“ἐ ΥΒογοῖπ πὶ] δϑεζογ οἱ ἵπαπ 1 πα βἰππεά} 

ΣΧ. [π΄ ἐηῖ5 τηϊγά ρατὶ (ορ. 33᾽ 342) οὗ ΕἸ ΒΒ τεξαϊαϊίοα 
ταυοῦ ἰβ αν κυναγαϊν οχργοββοά; δηᾶὰ ἴῃ δγρυπιοηΐ 15 ποπα ἴοο 
οἰθαγίγ δγιἰουϊαϊεά. ἘΠῚ βίαγί5 δἴγεβῃ (ορ. 345) στ ἃ βυπι- 
ΤΑΙ οὗ ψ παῖ π6 ϑυρροβαβ ἰοῦ ἴο ἢανα πχαϊηϊαδϊ πδά, νὶΖ. [πᾶς 

τὶ ββίθουβηββϑ ἄοεβ ποῖ ρὰν (35), ἀπά δγριιεβ (67) ἐπὶ αοά ἰ5 ἴοο 
ἐχαϊιβά ἴο ἀδγῖνε δὴν Ὀεηθῆϊς ἔγοπι 70 Ὀ᾽5 (ογ, ἱπιρ] οἱ Εγ, ἔγοπι 
ΔΏΥ τηδῃ᾽ 5) τ ρῃ ςδουβηαβ8, ὄνθ Ὁ {18 ψψεγὸ ἃ γε! γ. [ἃ ἰ5 
Ῥεγῆδρϑβ ἱπιρ] 164, του ἢ σογίδίηυ ποῖ Ἔχρ οἱ Εἶν βιαϊεά οὐ ἐνεπ 

οἰεαγίγ ἱπάϊοαϊεά, πὶ αοά δοοογάϊηρῖν 8 ποῖ, 1 υπιαπ 

͵υάρο5, ἀεἤεοϊεά ἔγοπι [86 ὄνθὴ σουγϑβα οὗ ιιβ[ίοα ΌὉγῪ ἴδε τεσεῖρὲ 
οὗἉ Ὀγῖρ68: οοῃβδαιεητν Ηε ἄοεβ γονναγά (Π6 τσ ῃζθοιβ: δηά 

τπογείοσε τρῃϊεουβηθββ ραγ8. [{ 5, (πδπ, ΟὨΪῪ πιθπ νῆο Ὀαποῆς 

ὉΥ οἵ βυβῖεγ ἔγοηι [πε τἱρῃτθουβηθββ οὐ νἱοκεάηεββ οὔ {πεῖς ἔθ! ονν- 

πιθη (8); θὰ πιθη 40 50 Ὀεπϑῆϊ οΥ βιιβεγ, ἀπά 80 ἴπεγα ἀγὰ Ὀοῃ 
νυϊοϊκοα Ὄρργεβϑοῦβ δηά νἱοἰϊπι5 οὗ ορργεϑβίοῃ (9); ἴπεϑ886 νἱ οἱϊπιβ 

οἴϊθβῃ οΥἿΥ ἴο αοά ἔοτ γϑάγϑβϑβ, δηά οἴη, ἰΐ 15 ἔγιιβ, ἴπεὺ γὲ ποῖ 

Βεαγά (12. Τῆΐβ, βονεναγ, ῖ5 ποῖ Ῥεοδιιβα αοά ἰ5 υπ)υβῖ, θυϊ 

Ῥεσδιβ6 ἴδ686 νεΎῪ νἱοιπι5 ἀγα ποῖ γεα!γ το] ρίουβ (106 15); δηά 

1οὉ (ἰπουρᾷ ποῖ ἐπα νἱσεἰπι οὗἩ ορρτβϑϑβϑϑβϑίοῃ) 15 Ῥγα- 6 πι ΠΩ ΓΎ οΠ6 
οὗ ἴποβα ψῆο δᾶνθ ποῖ δρρεαϊβδά ἴο ἀοά ἰῃ ἃ ἰγυνγ τε σίου 

βρίτῖι (1616). 
2ἴ. Ὧο γουι γϑδιν τπΐπῖς τπαὶ γοὺ ἀγα ρίδοεά ἴῃ ἴῃς τίρδι 

Ῥεΐογε αοά ὃγ γους γτερεδίβα (Ἴ ΝΠ, ἔγεα.) δϑϑεγίίοῃβ [πδὲ πηδη 

δεῖβ πο δάνδηϊαρε ἔγοσι Ὀδΐηρ σγρβίθοιι ἢ--- 75.2.5] νὶΖ. ““τῃδὶ 
ἴδου βαγεϑῖ," εἴο. (ἢ). Οὐ ἀϊβδγαπὶ νίοννβ οἵ ἴῃ οοηπίγιοιίοη 
δηά ἰγαηϑίδέίοη οἵ 3, ΞεἊὲ Ῥεῖ ῃ. 

3. Όρ. 349 νὰ ἢ. [πὶ " (μα50) ζλοε (τ 100) ἰ5 ̓ ἰπάϊτεσε 
παγσγαϊίοη ; ἴῃ ὃ 7 (5: 108) ἰ5 ἀϊγεοῖ ; 5366 ρῃ!ῇ. ἢ. ἘΕἰοδῖοτ ἰαῖκεβ 
16 ψμοῖς ἴο Ὀ6 ἀϊγεοϊ παγγαίίοη, 80 παῖ ἴδοι ἴῃ  - ἀσοά, δηά 

]οδ᾽ 5. 5αγίπρ' σοηῃδὶϑίβ οὗ ἵψο αιδβίίοηβ : μδὲ δάἀνδηΐαρε ἄοε5 
(οά κεῖ (ορ. 22. παῖ δἀναηπΐαρε ὅἄο 1 ρεῖ Βιυῖ {π|5 

νου ργοῦδΌΪν δανα γεαυϊτε πλογα οπιρῃδίῖο ἐχργεβϑίοη οὗ ἐπα 
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47 ν}}} δῆϑννογ ἴπ66, 
Απά ῃγ ἔγϊθηά5 ἱτῃ ἴΠ66. 

δΊοοΙ ἴο ἴδ ἢδανϑῆβ, δηά 866; 
Αηὰ ῬεΠοϊὰ [δε 5|κ165---(Ὦ ν αγὸ δίρθοῦ ἵδη ἕπου. 

6 1ξτπου Παϑβῖ βἰπηδά, ναὶ δοπίενεσί που ἀραϊπϑὶ μἷπὶἢ 
Απά {ἔ τῆ ἰγδηβρταβδβίοηβ Ὀ6 πηδηγ, πὶ ἀοεβὶ που ̓ πάνα 

ἐπὶ 
ΤΊΡιΠου Ὀ6 τἱρβίεδουβ, ναὶ ρίνεβε του ἴο πίη ἢ 

Ον νδαῖ ἔγοπι ἢν απ ἀοίῃ Πα γδοεῖνε ἢ 
8.Ὰ πιδη || ἴπγ56 1 τὰν νυ ]οϊκο π655 (αἤεοί5), 

Απά ἃ βοὴ οὗ ἄγδη ἴγ ἹοΚαάηε55 1 
9 Βγ γϑάβοῃ οἵ ἴδε πυυμἰ τας οὗ ορργαβϑίοῃβ πιδη ουῖ; 

ΤἼΘΥ 041] ἔογ πεῖρ Ὀγ γϑάβοῃ οὗ ἴπ6 ἃγπὶ οἵ ἴδ 'πιὶρ ΒΕ]; 

Ῥτοποιιῃβ ἴβδη 5 ἔουπά ἱπ 334. Εἰ οδίοτ᾽β νίενν οὗ [πε οπαρῖίογ ἰβ 
τὲ ΕἸΊΠα 8 γε μεέέμρ ἴπα ἀοοίτπα δαὶ ταὶ ρίοη 15 ἰο 6 Ἰυάρεά 

ἔγτοπι ἴπ6 βίδηάροίηι οὗ υἱἱΠπγ; Βαϊ τπουρᾺ ἰξ 5 ἴσὰα ὑπαὶ δ 
ἄδην παῖ πιδη᾿β γαϊ!ρίοη 18 υβϑῆι! ἴο Οὐα, οὐ {πε οἶδεν παηά 
9-6 γα δηγιπΐηρ Ὀυϊ ἃ ἀεηΐα! οὗ {πὸ ὉΠ }7 οὗ τε σίου ἴο "παρ: 
6 ἀγρυπιοηὶ ἴπαγα 15 ποῖ ἴπδὲ πιῇ ρμεῖβ Ὡ0 δάνδηϊαρε ἔγοπι 
Ῥεΐηρ τεϊϊρίουβ, δαῖ {παὶ ν]οςπ1|5 οὗὨ ορργαβϑϑίοη δὶ! ἴο γσεὶῖ (ξς 

Βαῖρ ἴδον ογν ἔογ θδοδιιβα [ΠΟΥ ἀγα ποΐ γϑϑ]]ν γα ρίουβ ; ἴῃ οἵπος 
ννογάβ, ΕἸ ἰ5 αἰτοπιρεηρ το μαγπιοηῖζα οογίδίπ οὐϑίϊηδία ἕδοϊβ 

ἢ τὯ6 ουάεεπιοηϊδιὶος νίενν οὗ το! ρίοη δῖοι ἢς σἤδγοβ ἢ 

τῆς ἔϊεπάβ (ορ. Ἔβρβοίδ!γ ΕΠΡΏΔΖ 'π ο. 22), απὰ υἱτἢ ἐπα ϑαΐδη 

οὔ ἴπε ργοίΐοριιε ; Ὀυϊ νηοῦ ἴῃς δαῖμον οὗ ἴδε ῥγοίοριια γερυάϊ- 

αἴε5, δηὰ ἔγοπι νη οἢ ἴῃ Πα ἀϊαίοριις Ὦς ἀερὶοῖβ [οὉ ὁπιαποῖρα- 

τίηρ Πἰπιβοῖξ, 
4. Τὰν ,ηδη45] τὰς. ἕῆγες ἔπ οηάβ5. (ἔς Βα. ὈὨΪ. Πυ.}) πιυβὲ Β6 

ἱπίθπάδά, ποῖ ἴπε νυ]ἱοκεὰ πιθη οὗ 345 5 (Πε]. ῃ4.}) ψῆο νουϊάὰ 

ΒΟΔΓΟΘΙ͂Υ πᾶνα Ὀδδη γαΐεγγοά ἴο Ὁ ἴδ ἴδγπὶ οἰβενῆογα ιι864 ἔογ 
τῆς τῆγεα ἔγίοπάβ (211 19 δηὰ ἢ 4.25). 

5-7. ΕἸ Ργοσθθάβ ἕο “" δηβυγογ᾽" οὉ δηᾶ ἢΐ5 ἔγίαπαάς ὈὉῪ δῇ 
ΔΡΡΘΔ] ἴο {πε ἰγαηβοδπάδησα οὗ ἀοὰ ψῇῃϊοῃ ρίδοεβ Ηἰπὶ θεγοηά 
γαοείνίηρ᾽ εἰἴμεγ Βυγί οὐ Πεῖρ ἔγοπι πιδη---ἃ ροϊηϊ δἰγεδαγν υγρεὰ 
ὉΥ ΕἸΙΡΗΔΖ (2255) δπὰ δάπιιά Ὁγ 7οῦ (γ3)} 

5. αοά ἴπ πεάνθη ἰ8 Ὀαγοηά 1Π6 τεϑδοῦ οὗ πηϑδη: ορ. ᾿αἷτϑ 
(ϑορματγ) 2213 (ΕἸ1ρ8 2). 

6ζ. 1π ϑυδβίδποε ἃ γεροι του οὗ 225" (ΕἸἱρμαζ) : ορ. 73 (70Ὁ). 
8, 9. 86:6 ἴῃς ἰηϊγοάμποίοτΥ ἢ. ἴο [π18 οπαρίοτ, 

20 
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190 Αηά ποης δαά βαἱά, ““ἌΝΠογε 15 αοά τὴν Μαΐκεσ, 
ΨΝῆο ρίνειἢ βοηρβ ἴῃ ἴδ ηἰρῆϊ: 

τ Ψνηο τδδομῖῃ υ5 ποτὰ ἤδη ἴπ6 Ὀδαϑίβ οὗ πε δαγίῃ, 
Απὰά πιαίζκειἢ υ ψνῖβοῦ [πδη [Π6 Ὀἰγάς οὗἩἉ {π6 ἢδανδη.᾽" 

12 ΤΠογα {Π6Ὺ οΥΥ ουΐ---ὐσι! μα δηβννεγεῖῃ ποῖ-- 
Βεοδυβα οἵ ἴπε ῥεῖά οὗ δὰ ν]οϊκοά. 

9. Οῤῥνέσείο»5] οὐ, οῤῥγέϑθοῦς; 5686 ῬὮ1Π]|. ἡ.---Οαἱὶ 7,0» λε1]) 
οΡ. 2413.-- Α,»η}) 6. ἴον πιίρῃι : ορ. 2289 η. 

ΙΟ, ΙΣ. Τῇς Κιπά οὗ οοηξεββίοη ψνῃϊοἢ ἔγυν γα] σίους πηθῃ, 
ψνΒεῖμοσ δοξυδ!ν υηάθγ ορργαββϑίοη οσ ποῖ, ουρῇϊ ἴο πιαῖκο, θυϊ 

πο ποπα οὗ {π656 νἱοιἱπ)5 (9) οὗἩ {δὲ νἰοίδπος οὗ πεῖν ἔβ ονν- 
τῦδῃ δου! πα πηδάθ. Ὦυ. ρίδςαβ 16 Βεΐογε 19, γεπάδσίηρ 105, 

Απά πε (ἐ.6. ]00) 5αἱά ποῖ. Ῥοββίγ ΕἸῖπυ 15 δοΐυ δ]! οἰ 
5Βοπιε ρβδΐπι; στα 100 ορ, Ῥ5. 429, 454} κποηὸ λα ταϊά, Ἡρλθνα 
75] 411 [Π656 νἱοὔἶπι5 μὰ παρ]εοϊεά ἴο βεεῖς σοά : ορ. ἴῃ 76γ. 28; 
ἴδε ρᾶγδ] 6] οἰδιιϑεβ “" βαϊὰ ποῖ,  εγε 15 Υδῆννεμ. .. πον πα 

ποῖ . . . τεῦ 611εΔ δρδίηβί πια."--- ΜΡοΡῦῴΜακο}] ορ. Ῥβ. 9556. Α5 
δἀάτεββαά ἴο ]οῦ, πε ἴδγπιβ οὗ ἔπ ἀπείη ἀγα 11] σθοβθη; 10 Ὁ 

νν»85 ποῖ υππληάδιϊ τμαὶ αοά ννα5 ἢπῖ5 Μδίογ; Ὀυϊ {πε ἕαςϊ ἰῃδὲ 

Ηε νν85 βυοῇ, 380 ἔδι ἔγοπι δαϑίηρ' γαῖμογ οοπιρ]!Ἰοδίοα {πὸ τ αἴ οὗ 

μιἷς βυβετγίηρβ (10 55:).----ιϑοηρς ἐπὶ ἐλ πὲρλε] ἴα ἡἰρπὲ ἰ5 ἤρ.. ἔοσ 
{ἰπ165 οὗ βυιβεγίηρ᾽ δηα βογγονν (ςρ. [5. 2111, Ρβ. 3,05); ἴπ {Π 6 νϑγῪ 
πιϊάςε οὔ ἀϊδίγεβδβ, Ῥείογε ἴπ6 πιογηΐϊηρ' σοπιαβ ἤθη Ηἰἴ5 μεῖρ 

ψουά δὲ πιογε Ὄχρβοϊεά (ορ. Ρ5. 465 οοἱἐ 1433), αοά βυάδάδηϊγ 

ἰηΐεγνθηεβ δηά ὉΥ Ηἰβ5 ἀεϊϊνεζδηοαβ ρῖνεβ οοοδϑίοῃ ἔοσγ βοῆρβ 

(Ρ5. γγ] Ὁ), 15. 2416, Ρ5. 955). 
ΙΙ. Μονε ἐλαη] Ὧδ ἰεδοῖδβ ἐπα Ὀδεαβῖβ: ποῖ συ», ὅν »ιδαρς 

οἵ, ἴον ἴπ τεαυϊγαπιθηΐβ οὗ {π6 ργαβθηΐ σοηΐεχί γα αὐϊΐ ἀϊογοηῖ 

ἔγοπι 127. 
12. ΤΗΣ ν. ἰ5 πον πιοβὲ οοτῃπιοηΐγ (Εν. Ὀἱΐ. Πα. Ὠεϊ. Ὁγ. 

Βιυ. ΡεδΚΕ) ἰδίκεῃ 85 ἰῃ ἴπε πιδίη γεβυπιρίνα οὔϑ---ῃ ορργεββθά 

ΟΓΥ ουἱξ θεσδυβε οὗ {πεῖν ἰγεαϊπιθηΐ ὉΥ ἴῃο56 τνῆο ἀγα πεγὰ δ] δά 

τῆς ψνίοκεά; {π6 ἔγεβῃ ροίηϊΐ, νὶΖ. {πὶ αοά ἀοθς ποῖ δηξινεῦ 

ἴπαϑε ορργϑββϑεά ρεύβοῃβ, ἰ5, οὐ {15 νίεν,, ἰηϊγσοάποεα ράγθη- 

τποιϊσα!γ, ἴπ6 τεάβοη ἴογ ἴπαὶγ σγϑοθϊνίπρ ΠῸ δῆβννοσ Ὀαΐηρ 

βυρρεβίεά, [βου ρῊ ποὶ ἔογπια!ν Ἔχργεββαά, ἴῃ 10.11.18. [δ ἀὁ 
ποΐ βεεῖκ ἀαοά οὔ ῥύδυ ϑἰποθγεῖγυ. ΤὍΤῆβ ἰβ οδυίδι ΠΥ ΝΟΥ 
αν ϊκναγά; δηὰ ἴξ ἰ8 ψἹὮ ἃ γα ἰπδίποὶ ἔογ ναὶ ψουἱά ὃθ 
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15. Θυ γον αοὐ ἀοίῃ ποῖ πδαγ ὑηγεδ "γ, 
Νοτγ ἀοίῇῃ πε ΑἸπιρ μεν Ῥεποϊά ἴἴ ; 

16 ον πιυςσῖ 1655 ἤδη ἴδοι βαγαβί (π 81) ἴμου θα μ οἱ ἀδϑὲ Πἰπὶ 
ποῖ 

(ΤΙ δῇ) ἴδε οαυβα ἰ5 θεΐογε πἷπι, απὰά ἴμπου τναϊϊαβὲ ἔογ Εἷπι. 

πῖογα παΐυγαϊ {παὶ βοπια (6.9. Η].} βανα βουρῆς ἴῃ 150 16 τεάβοῃ 

ποΐ ἔογ ἴπ6 οτυ, Ὀυϊ ἔογ {π6 ΟΥ̓ γαπιδπίηρ ὑπποαγά : [ΠΟΥ ἀγα 

ποῖ δηβινεγεά Ὀεοδυβα ἴδον ἀγα ρου; οἡ ἴδε οἴπογ πδηά, ἴο 

τοῖεσ ἴο ἴπε ορργεββϑεὰ δ] ϑίνεῖγ 85 ἴῃς νυ ἱοκεά, ἤθη {πὰ 

ΟΡργεββοῦβ πᾶνε δἷ ἰβαϑί ἃ Ὀεϊζεγ {{|6 ἴἰο {Π6 ἴθυπι, 5 υππδίυγαϊ. 

Εογ ἴδε 2γίῶο οὗ ἴπ6 νἱοκεά ἃ5 ἴπε βουγοα οὗ βϑυβεγίηρ' ἴο {πεῖγ 

ἔδ!Ἰονν- θη, ορ. Ῥ5. τοῦ, Ζερῇ. 29, 

18. ὕηγεα ιν} “ὁ τιετα ἐπιρίγ οοπιρίαἰπῖπρ (9), ποῖ {πε νοῖοε οὗὨ 

ἔχις τα]! ρίουβ ἰγαβὲ (106), Ὁγ.----ϑολοϊα] αν ου γα ϊγ ; ορ. ΗΔ. 118, 
14-τό. Τῆς οοηπεοίίοη 15 νεσγ οὔβουγα δηά υποογίδίη; δηὰ ἴπ 6 

τγδηϑβίτοη ἔγοπῃ [πε δάγεββ ἴο [οὉ ἰη 15 ἰο {π6 γεΐδγεησα ἴο ᾿ἰπὶ 

ἴπ ἴδ 3τὰ ροῦβ. ἴῃ 16 ἰβ βίγαῃρβ. ΤῊϊβ πιδὺ ὃὲ ἀτε ἴο {Π6 1055 
οὐ πιὶϑρδοεπιεπὶ οὗ δηϊτίγα 1ἴη65 οἵ ἀἰβίίοῃβ. Ταΐκθη ὉΥ ἰ{561 16 
158. ΘΆ5Υ δηά Ξιγαϊρῃβεογναγά, ἀπά ἴπ6 11π65 οὗἉ 14 ταίκθη βερδγαίεῖν 
ψουά ργεβεηΐ πὸ ρτεδΐ αἰ ηου εν, Ὁ τ Πΐη 1δ Θοπια πια Π δτίοη 

οὗ ἴδε ἰεχὲ Πδ5 οσουγτεά. Ὦϊ. βυβρεοῖβ ἴῆε ἴοββ οὗ ἵἔνο 1ἴπ6Ὲ5 

Ὀεΐνεοη 1565 αηὰ ὃ: Πα. ρίαοες 16 Ὀεΐννεεη 8 δηά 19, δηὰ ἰδῖκεβ 16 

ἢ ,χ65, ΝΙομοΙΘ ρίδοαϑ 16: ἱπηπιθαάϊδίοῖυ δὔίογ 347 πὰ ἰπι- 

τηθαϊαίεϊγ Ὀείογε 3433. ΜΝ.}δ (1ηὴ 38 οἵ δ5 ἐπιθηάεά δρονε) ἰ5 
ποϊῃον αι ϑἔδοίϊου γ τακο 85 οοπιρίεῖς ἴῃ 5617, ἤοσ 845 σοπι- 

Ρ᾽ειθαά Ὁ 16. Βυΐ {π6 αἰϊοπηρίβ ἴο βυγηιοιηξ ἔπ 686 ἀΠΒἤου |65 
ὉΥ ζυγίμεον οοπὐεοΐυγαὶ δαηδηαϊίΐοη οἵ γθδιγδηρεπιεηΐ ἀγα {Π6πὶ- 
56ῖναβ ἴοο υηοσεγίδίη ἴο 6 ἐπιροαϊεά ἴῃ {πΠ6 ἀρονε ἰγδηβίδιίοη. 

14. 1 αοά ἀοε8 ποὶ ᾿ἰΞίδη ἴο ἴποβε Ψῆο “411 ἰο ΗἾπὶ νἱζπουῖ 
ἔγιδ γα! ρίουβ ἔβα ηρ ἀπά γεσιρ παιίοη (18), πιθοῦ 1655 ΨἹ1 Ης 

1ἰβέδη ἴο ]10οὉ ψνῆο δβϑβϑυπιαβ ἃ ροβί νεῖν ἰγγα!!ρίοιις απ οοπιρί[αἰη- 

ἱηρ᾽ δἰεἰτυάε. --- Τίσι δολοίαοεί ᾿ΐπε πιο] Βαπαπιαγὶ Ζίπρ' βυιοἢ βαγίηρβ 

οὗ ]οὉ δ5 1329 238: 241} γοἿ- 7λαξ ἐλ6 σαπδε, εἴς.] ὃ, ὑη]685 
δπιοπάδά, ἰ5 πιοβὲ παῖυγα!ν ἰδίκεη (ὨΪ. ἘΝ.) δβ. οοηεἰπυΐηρ, ἀπά 
ΡΆΓΑ]16] ἴο, 1005 νογάβ δ πε δπά οὗ ὃ: ἱπ (Πἰ5 οαβὲ {Π6 

ταδδηΐηρ ἰβ : [0 ᾽5 οᾶυβε (ορ. 1318 236, Ὀυϊ {Π6γα ΘΒΦΌ, παγα ἢ) 
1165 υπποοάδα Ὀεΐογε αοά, ἀπά [οῦ τναῖῖβ ἴῃ νδίη ἕογ αοά ἴο γίνε 

ἰὶ αἰἰδπτίοη. [μ655 παΐυγα!γ [6 πὸ ἢ45 Ὀεδη ἰδίκθῃ 45 ΕἸ 5 
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16 Απά πονν, δδοδυβα Γ ἰδ δηρογ ν᾽ ϑιἰετἢ ποι, 
Απηά δε οἀγεῖῃ ποῖ ργεδεν δρουῖ Γ γαποργαββίοη Ἶ᾿-- 

16 Αηὰ Ποῦ ορεπείῃ Πἷ5 πιουίῃ (ἴο αἱΐετ) Ἔπιρίϊη688 ; 
νι τπουῖ Κηονϊεάρα πα πλυ!εἰρ οἴ τνογάβ. 

ΤΟΡΙΥ ἴο 1οὉ᾽5 οὈ͵εοίίοη ἰπ : Ναγ, 1 ἴποὰ βαγεβὶ (μδὲ ἴδοι 
Ῥεϊοϊάοϑε Ηΐπιὶ ποῖ, (1 58. ἴῃ γερὶν) (ἢ οδυβε 5 θείογε Ηΐπι, ἐ. 6. 

15 γτεοεϊνίηρ᾽ Ηἰβ διζεπιίοη, δπὰ ἴπου βῃοιυϊάβι νγαῖς ραίθπεν ἔοτ 

ΗΙ5 ἀεοϊβίοη ; 580 ΚΝ πι. Ὠεὶ. Βυ. Ἐπιεπάϊηρ ΡῬεγῖ. Ὁ. (ςρ. 
Ῥεδκα) τεπάθγ, Βὲ 511} θείογε Ηΐπι, δηὰ νναῖτ ἕογ Ηϊπὶ, ψβογε τπ6 

56η86 ψνουά ἱπάϊοαῖς ταὶ ἴπ6 τννογὰς ἀγὰ ΕἸ ̓5 γερίγ. 

15. ἴῃ (Πϊ5 ν. ἴοο, ἰαίκθῃ ὉγῪ ἰΐβϑε, απὰ 85 [ἴ βίδπάϑβ ἴῃ 33} οἵ 

8 δπιεηάβά δδονο, ἰξ ἰ5 πιοβῖ πδίυγαϊὶ ἴο ἰδἷκα ὃ δ5 ΡῬᾶγβ]16] ἰο 5. 

Βυϊ τ{πδγὰ ἄγ ἴννο βαγίοιιβ οὐ)δοίΐοῃβ ἴο 30 ἱπίεγργείηρ' ἴδ ν., 

{{ἰὸ βἰαῖεβ τῆς οαυβε οἵ νος 16 ρίνεβ ἐπε εβεοῖ : ἴον (1) {815 
σπου πδίυγα! ν ἱπιρῖν πὶ Φζέλεε τπουρῆς Οαοά ἱπαοέϊνα ἴῃ τπ6 

ἴδλοε οἵ ἰγαηβρταββϑίοη, μοῦ ἢς ἀϊὰ ποῖ; δπά (2) 1ἴξ ψουϊά ρῖνα 
ἴοο βεοοπάδγυ ἃ γεᾶβοῃ ἴογ [0 ᾽5 βρδδοῖεβ; δὲ δά, ἴξ ἰ5 ἴσια, 

τείεγγϑά ἴο ἴῃ ἔαϊ!γε οὗ αἀοά ἴο ρυπῖβἢ {π6 νι ]οκαά (ος. 21, 2433), 
δυῖ ἰξ 15 ἴπ6 βυβετγίηρβ οὗἩ πε τἱρβίδουβ ἴπδὶ αὔὰ ἴῃ ργίπηδγυ 

οϑυ8ε οὗ ἀεδαῖθ. Ὑπαβα οὐ͵]εοίίοηβ ἃγὰ ΟΠΪΥ Ῥδγεῖν πιεῖ ὃν τδ6΄ 
1655 παΐωγαὶ ἱπίογργοϊδίίοη οὗ {πὸ ν., ννδίοἢ πα5 θδθη δάορίδά ἴῃ 

ογάογ ἴο ἀνοϊά οοηπϑοίίηρ 15 δηά 16 25 οδιιβα δπά εἴἶξεοῖϊ : δοοογά- 

ἱηρ᾽ ἴο 115, 1δ πιδδῃβ: Απῶ ποτ ὅδοσμδο (ΕἸ ἘΠπογῖο) λὲς σρρον λας 
ποΐ υἱοί (ἴῃ αν! -ἀοογβ ἰῃ οἰτουπιδίδηοας βυοῃ 85 ἴποβα 
ἀεβογί θεά ἴῃ 935), (Υου 54γ) ἀδ οαγείλ ποέτπμολ αδοιέ ἐγαηςρνγοσείορ: 

δηά 50 γἱρῃςδοιβη688 ὑργοῆϊςβ ἃ πιδῇ 20 τῆογα ἴμδῃ δίῃ (ἢ 3); 16 ὶς 

ἴδδη δὴ ἱπάερεηάεηϊ Ξἰαἰεπγχεηΐ οἱοβίηρ ἴδε βρθρεοῦ, Βοίῇῃ {πεβα 

πιεῖμοάς οὗἉ ἱηϊογργείδίίοη ἃγὰ 50 υπιηβαιβίδοίογυ, [δὶ {πε ῥγοῦ- 
ΔΌΣ οὗ ταχέα! ἀϊβογάθγ 'ἰ5 ργεαῖ. Ὦμχ. (ψῆο ρίδοαββ 16 Βείογ 

10 δῃά οπιῖῖβ 361), ἰγεαίπρ' 16 85 δχοϊαπιδίογυ, δῃά δ5 ἴπε βίαγίιϊπρ- 

Ῥοϊπὲ οὗ ἃ πεν ἀϊν᾿ϑίοη οἵ ΕἸ. βρεεοῖ ἐπ νϑοῦ μα ἀοα5 
δου αν γΟΡΙΥ ἴο [Π6 Ῥοβίτίοῃ δεβίρηββά (Ἰπιρ! οἱ] γ) ἔο 70 ἴῃ 1δ 

(866 365:9. 152-10, Ἰπτεγργθῖβ 3516 4, (ἢ: Απά πον (45 ἔογ γουγ 

ἔαγίπον ἀϑϑογίοη) [πὶ Ηἰβ δῆρδὺ ρυηβῆεβ ποίδίηρ, δηά ἴμαὶ Ηδ 

τγουδ δῖ ἢ Ηἰ πι56 1 ποῖ πλοῖ ἀροαυΐ ἱπίαυϊέν, νναῖτ ἔογ πὶ ἃ {Π||6| 

ΔηΔ1Ι 1} 5ῆονν ἴῆ66. ΕοΥ δποῖπεγ αἰϊεπιρὶ ἴο βυγπιουηΐ (π6 

αἰβηου εἶα 5. οὐ [6 σοππεδοϊίοι ΌΥ σοηεοΐαγα, 566 ΡΏὮΣ]. ἢ. 

1ό. Ορ. 3455. 
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ΧΧΧΌΥΙ. : Απά ΕἸΐδα Ξαἰά ἐυγίμετ, 
3 νγαῖϊὶ ἴογ πιὸ ἃ ΠΠπ||6, ἀπά 1 τ" 1] ἀεοίαγε ἴο {πες ; 

Εογ ΓΙ} μανα γεῖ τνογάβ (ἴο 540) οὔ δεβαῖῦ οὗ 
(οά. 

51 ν}} ἐείοῃ τὰν Κηον]εάρε ἔγοπι δίδγ, 
Απά] ν"}}]} ἀβογίθε γ᾽ ρῃτεουβῃβββ ἴο ΠΥ Μαΐκογ. 

4 Ἐὸγ οὔ ἰγυϊῃ τὴν νογάβ ἀγα ποῖ ἔδ[βε : : 
Ηε τῃδῖ 15 ρεγίδοϊ ἴῃ Κηον]εάρε ἰ5 ψ ἱἢ τῆ ςα. 

ΧΧΧΥΝῚ. ΧΧΧΝῚΙ. [Ι͂ἢ {πὶ5 ἤπαὶ βϑοϊΐοη οἵ δῖβ βρβδοῖ, 
ΕΠδα, δἴϊεγ ὈγΙ ΘΗ͂Υ 75} γὶπρ' Πἰβ οοπεϊπυΐπρ᾽ ἴο βρεαᾶῖκ 5", πιαίη- 

ἰαἷπ5 {παὶ αοά τεδῖβ πιδη βενθγεῖυ οὔ ννἱἢ ἔανουν δοσοογαάΐπρ' ἃ5 

ΠΟΥ ἃγὰ τἰρῃίεοιβ οὔ υηγίρμίδουβ, δ" 7, ἀπά πιογε Ἂβρεοίδ!ν 

δοοογάϊηρ ἴἰο 1π6 ἰεπιραῦ ἴῃ ψὨοῦ παν ταοεῖνε αἰ βο ΡΙ ΠΑΓΥ 

βυβετγίηρ, 51δ; δηὰ ]οῦ, πα ροϊπίβ ουξ, 8 νἱεννίηρ τ6 ἕαϊς οὗ 
1οβεὲ ψῆο τγεσεῖνε βυοῖ βυθβεγίηρ ἴῃ ἴΠ6 νγοηρ τοπιρεγ, 165: 

Ὧε 5δοιϊά ταῖμεγ (3655 4712) πιδρηῖν αοὐ ψῆοβε ννογῖκβ γα 

Βτεαῖ, ραβδὶ ἢπάϊηρ' ουξ, οὐ (37.55.) ραγεϊοἱραϊίηρ ἴῃ; ψῆο ἰ5 
τηογείογα ἰθδοῆθγ, ποῖ ἰδυρῆϊ, πῸΓ ὀρθὴ ἴο οοηάεπιηδίίοη 

(3732), Ὀυϊ ΒυπΪγ ἴο Ῥὲ πιαγνε!]εὰ δὲ δπά ργαϊβεά ὉΥ πιεῃ 

(361:.-.3γ2). 
2. Ῥραϊξ α {{{416] 116 ἘΠῚ βεῖβ ἔοτί ἢ ἢἰ5. δυγίμεσ ἀδέεποα 

οὗ 6οά.---) ἀαυο) ἾΗ (ἐλογε γε), οὐ, ἴπε επέϊγε [πὰ πη 38 πιρμῃὶ 
(Ετίεά. Ὠεϊ.), θυαῖ 5Βῃου!ά ποῖ, θῈ γεπάδγεά, Οσα λας γε «τσογεζς (0 
54}}.---Οἡ δολαῖ οἵ Οοα ορ. 131. 427 χιῖΣ, 

2. ἴῃ 7υβγίηρ σοά ἢ, ]οὉ νἹἹ}} βδρεαῖς οοτηργεδθη- 

βἰνεῖγ ". : 

4. ΕἸ νογάς ἔογ σοά (5) ἂγεὲ ποῖ, 85 [οὉ πά ργοπουποεά 
(1310) ἔμοβε οὗ ἴῃς ἔτ επάβ ἴο βανα Ὀδβεη, δ[56.-- .76 ἐλαέ ἐς δογγεοΖ 
ἐπ ἀποτοϊορο) ἤδτα ΕΠ : ἰπ 316, αοά.---Ἴς τούδὰ ἐλεο] 18. σοη- 
νογβίηρ ἢ [Π 66. 

5-7. ΝντΠοιυε δοΐυδ!ν οἰεἰηρ᾽ [οὉ 85 ἴῃ 3422.1} 346 3", ΕἸ 

ὉγΙοΗ͂Υ βἰδίεβ 858 ἴδε {πθπια οὐ ψῇμδὶ [Ο]Ποννβ (ἄοννη ἰο 51) ἐμαὶ 
(οά ἰ5 ποῖ, 45 ]οῦ μά αδἱϊερεά, ἱπαϊβογιπιίηδῖα πῃ Ηἰ5 ἰγεδίϊπιθητ 

οὗ πιβη ; {π|5 ἔπαπια 5 ἐβεη ἀδνεϊορεά ἴῃ 5.5, Ιη 30} (566 οἡυ δ) 

ὍνοΟ {Π6π|65 86 6πΠῚ ἴο ὃ ἱπαϊοαίεά : 1. σοά᾽ 5 πιρἢς ἀπά υυϊβάοπι ; 
2. Ηἰβ. ἀἰϑογίπυϊπαϊηρ ἐγεαϊπιθπὲ οὐ πιθη: Ῥοῖῃ ἔδμαβα {π8πι68 

τὰ ἰγεαϊεά βιβααυθηῖῖν, θα ἴῃ [6 γανεγβα ογάογ ((οὐ᾽ β πιὶρῃϊ, 

οἷ,» ἔγουη 2653 οηνναγάβ). 



2410 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 0Β [Σχχνι. δ-7. 

δ Βεδοῖϊά, αοά τεὐεοίοιἢ τοὶ ΓΊ πα ρεγίθοε , 
δ΄ ΓΑΠΑΤ Κοορείδ οοΐ ἴδα ἀπροάϊγν αἰΐνα. 
ἴ5 Ἧς υἱκδάγαννει ἢ ποῖ 5 ἐγεβ ἔγοηι {πὰ γἰρῃίΐθου, 
δ᾽ Αῃά ἢα ρταηΐδιῃ ἴδ τρῃμὶ οὔ ἴα ψγοηρεά ; 
τὸ Απὰ ν τ Κίηρβ ὑροη πα τἤγοπα, 

Ης οδυδβοά ἴπ6η} ἴο ἄννεῖ! ἔογ Ἔνϑῦ, δηὰ {πεν γε Ἔχαϊίεά. 

5. Ὦ, αὐ κυναταϊνγ ἀπ Ὦ αιυεβιίϊοπαδία τγίμσι, Βεμοϊά 

Οοά [5 πιῖρβν (3417) δηὰ τεὐδοΐειῃ (839) ποὶ (ἐ.6. τερατάβ ποιδίπρ' 
Δηὰ πὸ οὔδ 85 ἴοο 5Π|81] ἴο γεοεῖνα δἴϊεηιτίοη---Ὠ ].), ΜΙρδιν 
ἴῃ βιγεηρτδ οἵ μεαγῖ, ἐ.6. οἵ ἱπιε!]!ρεηοε (οὐ 3455 7} (η.)). ὍΤΒα 
ἰγαπϑίδιείοη ἀρονε ἕο] ονν5 (Κα (ορ. 829).-- Αἰ εὐεοέεέλ ποέ ἐλό ῥε»γεοῖ) 
80 (τ; Ὠυ., οσοπ)εοϊυγα! 'γ, γεοοίοέλ ἐλο λαγαάερηρα ἐπ ἀφανέ, ἑν 6. 

[Π6 οὐϑεϊπαίεϊ υ υυϊοϊκοὰ νῆο ρεγβί βίην γεῆιβαβ ἴο οὔογ Οοά: 
ορ. Εχ. γ1} ο΄. Βείνερη (ἃ ἀπά υ. (566 ρῇῃ]]. η.} ἔπε ἌἽβοῖοε 5 

ἀἰβίουϊε; [1 15. ἰπ ἔδνουγ οἵ Ὀυ.᾽5 οοη͵εοΐαγα ὑπαὶ ἰξ ρῖνεβ δῇ 

επίϊγε ἀἰβιϊοῃ το αοά᾽ 5 ἱγεαϊπιοπὶ οὗ {88 ν]οϊκοά ἐο]Ποννεὰ Όγ 8 
ἀϊπιϊοι οη Ηἰς5 ἱγεδιίπιθηΐξ οὗ ἔπε τ ρδίεουβ. 

όᾶ. Ἰοὺ μαά «ϑἰκεά, ““υ βεγοίογα ἀο ἴδ νυἱοϊκεά ἵνα" (217): 

186 ἀβυγοΥ 8 [Πδὶ [ο0Ὁ 15 ννγοηρ' 85 ἴο {πε ἔδοϊ : ἴπ6 νυ ἱοϊκεὰ ἀο ποῖ 
1ῖνε : ἀοά ἀοεβ ποῖ Ξυβῖογ ἴἴ.----ὐζσοῤοίλ ποὲ αἰΐυε] σαῖς βδογὶ {8 
υάϊοϊα!!γ, 45 Εχ. 2217; οἵ. Ρ58. 30" 43} 415. ΑΞ αοά Κεερβ {π8 
τὶ ρμίεουβ ἰη 118, ηοῖ, οὗ οουγβα, ἔογ νοῦ, Ὀυϊ ἴο ἴδ [Ὁ] πογπιαῖ 

Ῥεγίοά οὗ πυπιδη [1ξεπ, 50 Ηδ ουΐβ οδ΄ [6 ννἱοϊκεά ἸΙοπρ᾽ Ὀδΐογε ἴδ δὲ 
Ρογίοά ἰ5 γεδομεά (19). 

7 (νἰε δ0), ὙΨΗΐ 6 αοά τεὐεοῖβ 186 τυϊοῖκεά, Ὀγηρίηρ ἐπ επὶ ἴο 
8ῃ ἀπε πλε]ν οηά δ: δ6, Βα πενογ [4115 ἴο ἰοοῖκ δῇϊγ πὸ τ ρβίδθοιιβ : 

δνθη {πουρ ἵππον πιᾶὺ θὲ ψτοηρεά ἀπά ἔογ ἃ {πιὸ Ὀτουρδὶ 

Ἰονν, Ηδ τἱρμῖβ ἵπεπὶ δηά ρτεδιν χα] 5 {Πεπ|.--- 726 «ογονρ 4] 

ΗΘ. ᾿δπῖ, ψ μἰσῃ ““ πδδηβ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ὁη6 ἀμρηδίδα οΥ δοτοσαῖ αἴοτῦνι, 

δβρθοῖδν ΌΥ ορρτεββίοῃ, ἀδργίναιίἊςοη οὗ τρῃῖβ, εἴο., δυΐ δἷϑο, 

πιοῦα βΘησογαῖγ, ὈΥ πιϊδίοσίαπε.. . . πε ἄμξ, ψῃῖ6 οἴξζθη, πα 

ἀουδῖ, ἃ Ρεγβοῃ ἴῃ πθϑά, ννὰβ Ὀυἱ πη γΪγ ἃ ΡΕγβοη 5 Πεγίαρ' βοπα 
Κιηά οἵ 5οοίαὶ ἀἰβδΌ" ν οὐ ἀϊδίγεββ "--Ὦγ. ἴῃ 28 ἷν. 19.-- 
Ὁ. ς. Ορ. 51} η. 

8-14. Τῆε τὶρδῖ δηά ἴπ6 σγοηρ ΑΥ οὗὨ δοοερίϊπηρ᾽ ἀἸΞοῖρΙν 
ΔΓ 5 θεγηρ'. 

8-1Ι. Τῆς τρις ΝΥ : πιδη ΠΟ ἅτε δῇ] οξεά ἀγὸ ἴο γεοορηῖζε 
{πὲ {πο Ὺ πᾶνε ἰγαηβργεββεά, ἴο ρίνθ ᾧρ {δεῖν βίη δῃηά ἴο βεῦνε 
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8 Απά {δ πᾶνε 1 Ὀουηά ἔποπ ἴῃ ξεϊέογβ, 
(Απά) {πεν ὃς σδυρδῖ ἴῃ πε οοτάβ οἵ δῇηιοιϊίοη, 

9 ΤΒοπ Πα ἀδοίαγοιἢ ἴἰο δ πὶ {μαὶγ νοτῖ, 
Αηά {πεὶγ ἰγδηβρταββίοηβ, ἴμαὶ ἴον Ὀδῆανα {παπιβαῖναβ 

Ῥγουάϊγ. 
10 Αηά δ υποονογοίῃ {ΠΕ6ῚΓ δαγ ἴο ἱπϑίσιοϊοη, 

Απά οοπιηδηάείῃ τἴπαὶ [ΠΟΥ τεϊυγη ἔγοηι παυρ μι η655. 
11 ΤΡΊΒΟΥ μααγίκθη Γἴο ἢΐβ8 νοῖοθ), δπὰ βδγνϑ, 

ΤΟΥ οοπιρίεῖε ἐμεῖς ἀδΥ8 ἴῃ ῬγοΟΒρΟΥΥ δπά ἐμεῖς ΤΕΣ ΠῚ 
Ρίεαβυγε. 

1 Βυῖ 1 ΠΟΥ Πεαγκδη ποῖ, ΠΟΥ Ρ8455 ΑΔΥ, 
Απά ἴπεῪ ὀχρίγο ννἱπουῖ Κηονϊεάρε. 

15 Απὰ {δ6γ δαί γε ροά δββ ἴῃ βδαγί ομαγίϑῃ (0) δῆρεσ; 
ΤΟΥ ΟΥΥ ποῖ ἔογ περ ψβεη πε παίῃ Ὀουηά τΠεηι. 

16 ΤΒεῖνγ βουΐ ἀϊεῖῃ ἴῃ γουίῃ, 
Απά {πεῖν [πὸ ἀπιοηρ᾽ ἴα ἰεπιρίς-ργοβιτυΐεβ. 

16 Ηο γϑβουδίῃ ἴδε νγοηροά ὈΥ ἴδε ψγοηρ ννπίοἢ ἢ βαβαῖ, 
Απά υποονεγαίῃ {δεῖν δᾶγ Ὁ πιδαηβ οὗ ἀϊξίγεβϑβ. 

Οοά: {πεῖν γειναγά 5 γεΐεαβε ἔγοπι ἃ] οἰίοη, ᾿επρτη οὗ ἄδγϑ δῃηά 

ῬΓΟΒΡΟΤΙΑΥ : ὁρ. 33. 5. 
8. 7) λὸ λαυε δοιωμα ἐλο»εἾ σρ. 150: ὴ ὁ (ἐλεν αγο) φὡραμᾶς: 

Τρέίονς . . . σον] ἢρ. (ορ. 15. 2833) οἵ σα! απηῖτῖεβ δηα ΔΒ] οἰ οη5 

ταῖπονγ (ἤδη [Ππ| γα Πγ, 50 {πᾶὶ ἔπεγε ψου]ά Ὅ6 84η δ᾽ βίου ἴο 

οδρίϊνεβ (121-19) ἸΙοαάεὰ στ γοέίογς (Ρ8. 1495, Νδῆ. 410: 
15. 4512) αηά Ὀουπά τὐἱτἢ οογαῖς. 

9. Φεοίανγείλ) 3433.--- Τλοὲν τοον ἃ] ἐ.6. τμεῖγ δν}} ννοτῖς : ορ. 3377. 
--έλανυο Ργομα»] οὐ ταὶ ἈΕΠΥ : 1535 ἢ. ; [πίγοά. ὶ 41. 

10. Ορ. 3316. τ᾿σῦ, Ορ. 15. 11. Οη ἴδε ἰεχὶ 566 ρἢ]]. ἡ. 
12-14. ΤῃῈ ψγοηρ ΨΆΥ οὗ δοοερίϊπρ᾽ Ξυβετγίηρ---ΔηρΥ γ 18 

δηὰ 530} 6ηἱγ 180, 
18. Οο(]ο55] 818 η,; ἐλ ρυαῖεες ἐπ ἀδαγέ οσουτβ ἤεγα οηΪγ.--- 

4ρ67] ἀραϊηβῖ ἀοά : οἡ ἴδμε βἴγδηρδηθββ οὗ ἴπὸ Ηδῦγεν ἐχ- 

Ρτεββίοη, 8566 ρῇῃϊ. η.---Ζῆσον ον ποῖ] ἴο ἀοά ; ορ. 3039 4,84 
ψεγα, οννενογ, ἴΠ6 οὈ͵εοῖ 15 ἐχργεββεά, 

Ἱ4Ὁ. ὙΠΟΥ ἀϊε δὲ ργεπιδίυγε ἀδδίῃ (5εα ρῇ]]. ἢ.) οὔ 8 
τοπιρὶ ε-ργοβςυϊε. [ΙΓ 16 ἰοχῖ τᾶν Ὀὰ ἰγυιβίεα, [656 πιδὶα 

ἀεδνοῖθαβ ἴο ὑπομδϑεν ({ ἀδελέρε: Ὅϊ. 2418; 5866. Ὀγ.β ἢ. ἴπεγαὰ) 
ταυϑί, ψόγῃ ουξῆοογ (πεῖν ὄχοθββαβ, πᾶνα ἀϊδά, 85 ἃ γυῖϊε, δὲ δῃ 

ΘΑΥΙΥ ΔΡ6, 50 ἐπαὶ ΠΟΥ Ὀδοδπια ργονεγοὶαὶ 845 νἱ οἰ πι5 οὐὗἨ δῃ 

ὑπεϊπιεῖν ἀεδεῇ.---- 2.6] ραγα!]οἱ ἴο οι: 566 33}8 ρῃΪ]. ἡ. 

15. αοά υβ68 ἴδε 5υβετγίηρ᾽ ἱπῆϊοϊε οὐ πιθη Υ {πεῖν ἔα ]Πονν 



412 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ο0Β [ΣΧ χχνσι. 165-17. 

16 Βαϊ ἴῆου νναβὲ δπιϊοεα αὐνᾶὺ ἔγοπι (Ρ) ἴπ 6 πιουτῃ οὗ οοηῆπε- 
τιοηῖΐῖ, 

ΒΥ διηρ!τυάς τνἱίπουϊ βιγαϊἴπε55, 
Απά ΌΥ ψῆδί νὰβ δεῖ οἡ (Ὧν ἴδρῖς νοῦ νὰ5 ἔμ}} οὗἉ 

δίης855. 
1 Απὰ οἵ Ἰυάρπιεηΐϊ οὐ ἴδε ψἱοκεά δου ἀγί (]}} ; 

7υάρπιεηΐ δηὰ 7υ5ιϊοα ἴαϊκε Βο]ὰ (οη 66). 

ἴδῃ 85 ἃ πιεδῃβ οὗ ἀεἰνογίηρ ἀπά ἰπϑίγυοιίηρ βυβεγοῦς τ ῆο 

τεοοῖνο βυβατγίηρ' ἴῃ ἴῃ τἱρῆϊ ταπιρογ (ΟΡ. ο. 35 ψ ἱτἢ ἰηϊγοάυοίοτγν 
π.). Ῥοβϑβίθίυ ἴπΠῸ ν. οοηϑβίβίβ οὗ ἀοιδ᾽εῖβ οὗ, οὐ βίοββες οχ, 

δὉ. 10. Ὁ, ρΐδοαϑβ 1Ὲ Ὀείννεθη 123 δπά 15,-- 7Ὰ τοροηρεαὶ) Τα. 
16-21. ἴπ δ᾽6 ἘΠῚ: π45 βϑροίκθῃ ἴπ ραπεγαὶ ἰθγπβ οὗ {πε 

τἱρμίδουβ, ἴπΠ6 νι ϊοῖκεά, ἴδ6 ννγοηρδά; δα πονν 6815 βρεοὶ ἤ δ 

ψ ἢ ]οῦΌ. Τῆς ἴοχὲ 15 βοδγοεῖν ἰηΐε ΠΡ 0]6 ; δηά ἀεἰδ1}5 'η τῃς 

δῦονα ἰγαηϑίδεϊίοη ἀγα ὑποοσίαϊπ. ΑἹτογηδῖνα ἰγαηϑ διίοηβ οὐ 1519 
ΌΥ ὮΪϊ. δηά Ὠυ. ν»ἱ}} θὲ ἐοιιπά ἴῃ {πὰ ρἢ]1}. πη. (ρ. 279 ἔ.). 

16. ]οὉ Π45 ποί ἰδεαγπεά Ὁγ ψνῃμδαΐ δα βυβεγεά ; οἡ ἴδε οἴπεγ 

δΒαπά Πἰ5 ἀπιρὶς δηὰ τοι 116 μαά Ῥδϑθη ἢϊ5 υὑπάοϊηρ : δπὰ (17) Β6 

πον βυβεγβ ἴῃς ἰοῖ οὔ ἴῃς νἱοκεά, ΟΥμοῦβ πᾶνε υπάδεγβῖοοά ἴδε 

ν. φυΐία αἰ γεν, νῖΖ. ἃ5 Δρρὶ γίπρ ἴπ6 οοπιίοτί οὗ 16 ἰο [0 ̓5 

οαβα: ἴπδη γοπάεγ: Μογεονοῦ ἢς (ἐ.6. αοα) παίῃῃ δπεοεά {δες 
«ον. ὑηἴο ἀπιρίπυάε. .. δηά ν παῖ 'ἰ5 βεῖ οἡ τῆν ἴδΌϊε ἰ5 ἐὩ]], 

εἴς. ; οὐ ψῖῖ Βα. πιαίκίπρ οὔδ οὐὔ ἔνο δρῃμς δπιαπάδιοηϑβ : 

ΤΠεα, ἴοο, πε (͵.6. αοα) δπίῖοαβ οὐΐ οὗ {πε αννβ οὗ δάνετγϑϊ(υ ; 
Ατηρ τυάδ, ποῖ 5ἰγαϊϊηθββ, 5 ὑπάθγ ἔπεα; Απάᾶ νῆδὶ 15 βεΐῖ ὁπ 

1 [4016 15 ξμ]}} οΥὗἨ ἔδίπα658.---Οοηηονθη] Ἣν (παγγουσηαββ, ἤρ. 

ἔογ αἰβίγεββ, 85 71} 3858; ορ. {86 νΌ. ἰπ 1:87 2053) ἰς. Ἄχδοῖ!ν δηῖῖ- 

τιοιῖοδὶ (ορ. Ῥ8. 43) ἴο ννἱάτη, δπιρί τάς (3πὴ) ἱπ ἢν. Βαῖ ἴδε 
επεϊγε ρῆγαβε ,ῦρε ἐδδ τποιέλ οὗ παγγοτορσος (οτ, ὁ ἐλ6 αὐἰοενταῦν 

-τὴν δ5 19}} δηὰ οἴϑῃ) [5 οχίγδογαϊπαγυ δπά ρεγῆαρβ οογγιρῖ. 
11 ἰβ Πρ ὮΙ γε βοῖαϊ ἴο ἱπίεγργεῖ, ἃ5 βοπῖα ἢᾶνὰ ἄοηο, "πομέδ οὗ 
σοι δρθηξ ἃ5 τιδδηΐηρ᾽ 6 ννογβ οὐ ργδυθγ δά άἀγεββεά ἴο ἀοὰ 

ΌΥ ἃ δυπ)θῖα απάὰ ραίίεηϊ βυβέγου. --- Αρερίέμαε) ἴἰ. ται; 

566 ἰαβῖ ἢ., δπά ορ. 8. 18}9 ,χ18 (“4 νἱάς ρίδοε," δ5 ἤρ. 
οὔ ργοβροσὶγ).---ῖ 9.7 γαέη655] ἰοαάδὰ τῇ το ἔαγε ; ορ. 

[5. 255. 
1γ. Μιεζρνσηξ ὁπ ἐλδ τοίρ 66} ῖ5Β ρυηὶβῃπιεηΐ: ορ. {86 86 οὗ 

ἴδε νΌ. δ, 0 ἡμάᾶρε, πα ἀπ. 1516: τπ6 ν., πδη, 1Γ 1 δδ5 δὴγ 
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18 ἘῸγ (Ὀενναγθ) [εϑὲ γαῖ Ἔπεσε {π6ὲ ἰηΐο πιοοίκογυ ; 
Απηά Ιεἴ ποῖ ἴδε ργεδίηβϑϑ οὗ [π6 γαῆβοῦι ἔζη ἴπ66 ἀ5ϊ]46. 

19 ὙΨ1] τὴν τίοδοβ Ὀ6 Ἔαμδ] (ἴο 1) νίπουῖ Δ] οἰίοη, 
Οἵ δἱϊ ἔπε Ἵχεγίίοῃβ οἵ βίγεηρτῃ 9 

Ὁ ΤΠ οηρ' ποῖ αἴϊεγ ἴπ6 οἱρμῖ, 
Τπδὶ ρθορίεβ παν ΡῸ ἃ Γ ἔγοπι 1 {πεῖν ρΙαοα. 

21 Ταῖκε μεεά, ἴὰγη ποΐ ἴο ἰηϊαυϊίν ; 
Εογ ποὺ μαϑὶ οδοβεη ἴ υητίρῃίδουβηαβ5 1 γαῖμογ ἴπδπ 

αϑήὴιοξίοη. 

πιεδηίπρ, 5που]ὰ πιεδη οΟΌ ἰ5 πον βυβεγίηρ ἴο {πὸ {} [π6 

ΡΕΠΔΙΥ αβϑίρηεά ὃν Οοά (ο νἱοϊκεάπεββ. Οἰπεῖβ ρίῖνα ἴδ6 

Ῥῆγαβα ἴδε ὑπράγα] δ πιεδηΐπρ, {π6 ᾿υάρπιεηπέ ραβϑεά Ὁγ 

τπς υνἱοϊκεά οἡ Οοά, «πὰ ἴακε ἴπε ν. ἴο Ὅ6 Πγροίπειῖοαὶ : ἰδ γοῦ 

να άγ ογἰεἰςῖΖε αοά, αοά᾽ 5 7υίϊοα νν1}] 5εἰΖε γου. 

18. Εχίγεπιεῖν ἀποογίδίη; Ὀμὰὲ ἀρραγεητν ἴῃς πιεαπίηρ ἰ5 

εξ ποῖ γουγ δῆρεγ αἱ αοά᾽β ἀεαίϊπρ' νν ἢ γου ἰεδὰ γου ἰπίο 

ἰγγανεθησα ; πού ἴΠ6 βϑνεγιγ οὗ γουγ βυῆξεγηρβ, νοῦ ἔογπὶ 

ἴπ6 τϑηβοπὶ, οὐ ργῖίοβ (3353, ψῃίοῃ σοά ν"}] δοοερὲ ἴῃ 1ἰδὰ οἵ 

γουγ [1π, ἀεῆεοί γου, ἔγτοπι {πε γεϑί πδίίϊοη νυ ν Ιοἢ βυβεγίηρ' 

5δουϊά Ὀε τεοεϊνεά, ἱπίο γεδε!]!οη ἀρδίηϑδὶ αοά. π58ιἰ5δοίογυ 

ἅτε δυο ἢ αἰϊεγηδενεβ 85: Βεοδιιβα (ποῦς 5 βοἢ ἃ τπΐηρ 85 
186) ψγδῖῃ (οἵ αοά, Ὀειναγο) 165ὲ ἕπου Ὅς Ἔπεσε Ὁγ ([Πγ} 58Εποὶ- 
6ΠΟΥ (ορ. ΕΝ.); οτγ, 1 ([λου μα 50) νγαῖμ, 1εῖ 1 ποῖ δηξίοα ἴΠ6 8 
(Η!:.).--ὐοοζο»»}}] 11. φρεΐδέτιρ (οὗ ἴῃ6 παηάβ 'ἰπ πηοοῖκογυ): 
ΟΡ. 2733; ἴογ {π6 τεηάεγίηρϑ σλαςέξρενιθηί, σβέοίσηςν, 5668 

ΡΏΪ]. ἡ. 

19. Αἴβο νεγὺ υποργίδίη : 566 ρῆϊ. η.-- ἀπ :οέίο»ι) Ὑξ, ἃ5 15, 
20. Ῥεγῆαρϑβ {πε πιοβὲ υπἰητε ΠΡ] ]6 οὗἉ 411 τπΠ68ὲ νεῦβεβ. Ὦγ. 

Ἐχρίδίηβ: “" ομδίεηρε ποῖ {πε ἀϊνίπε Ἰυάρεπιεης (΄ πἰρῆτ᾽ Ὀεΐηρ᾽ 

παπιεά 85 ἃ {ἰπ|6 οὗ ἀἰϊβαβίογ, 349. 38), τυ ῃ] ἢ πιαν ργονα ἴο ὃ6 οὗ 

ἃ ἰκἰπά ἴῃ ψΒϊοἢ ννῃοἱδ ρεορῖεβ ρεγίβϑῃ. οὉ πα5 οἴῃ ἀδϑῖγοά 

το πιεεῖ αοά ἰπ Ἰυάρεπιεηὶ (6.9. 1355 235." 

Ζ2ΙΌ. Οτ, Εογ οἡ {Π15 δοοουπηξ δβϑὲ που Ὀδδη {τά ΓΠγουρΡ ἢ 

αἰἴηῆἹοϊίοη : 566 ΡὮϊ]. η.-- ὕπγέρλέσοιεδη655] ἸΗ μον ἐλές, νἩΪοῃ, 
τεξογγίηρ' ἴο ἰπίαυϊεν ἴῃ δ, ννουὰ Ἔχργαββ ργδοί σα! ν ἴδε 5δπια 

56ῃ86. 
22-25. 1,εἰ 1οῦ (33) Ἰοίη ἴῃ τπ6 ργαῖβε, ννῃ θοῦ 85 μυπιδῃ 

δχρογίοθποα ἢ85 βῆονῃ, 15 οδ᾽ Ιεά ἔογίἢῃ ἔγοπι πιθῃ (2) ὃγ ἐδμεῖτγ 

βρῆς, ἀϊδέαπι ἀπά ἱποοπιρίεῖε (555), γεῖ δἀπιίτίηρ (255), οἵ 1π6 
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33 Βεῃο]4, σοά ἀοείῃ [ΟΕ ἴῃ 15 σι γεηρΊ ; 
ὟνΝΏο ἰ5 ἃ ἴδδοπογ Π1Κὸ ἀπίο Πίπὶἢ 

3: Ὑγῇ0ο (Ἔνοτ) δϑϑί ηδά ἴο πἰπὶ ἢΐβ ννᾶν ὃ 
Απηὰ νψῆο (ὀνεῦ) 88, ““Ἴῇοι μαϑὶ ψγουρῆςϊ ππτεϊρδίοουπ- 

π655᾽") Ὁ 
Ψ. ἘδηΊδηΡοῦ [πὶ που οχίοί ἢ 15 ννοεῖς, 

Ὑνπεγεοῦ πιδη βἰηρ. 
35. Α1] τηδη κα Ἰοοῖκς οἡ ἰΐ, 

Μδη βεαῖδ [ἰ ἔγοπι δέαγ. 
35 Βεμοϊά, ἀοά ἰ8 γστοαῖ, δηὰ ννὲ ἵζηονν ποῖ (ῃονν ρτεδῖ) ; 

ΤΠ πυπηθογ οὗὨ δί5 γεδγβ 15 ὑπβοαγοῃδῦϊα. 

ταὶ Ὡς (225) τνοτγὶς οὗ αοά, ψῆο ἰαΐκεβ ΗἸ5 ογάδγϑ ἔγοπι (235), δπᾶ 
Εἶνεβ δοοουπῖ ἴο (235), ποπα. 

22. Φοοίλ ἰο11»} (31) ἔατ Ὀεγοπά (ορ. 355) πιδη 5 σοπιργε- 
Βοηβίοη ; ορ. 5. 1395 “ἴῃς Κηον]εάρε (οἵ ἀοα᾽5 ννᾶγ5) 15. ἴοο 

ΜΟΠάογία! ἴον πτε: ἰξ 15 Ιου (Π2229)).".--- Αἴ ἐεαολο»)] ἴδια ἴεγπι οὗ 
(οά, 45 (ργοθδῦ]γ) 158. 3οἿ : {πὸ ἰάθα 18 οοπιπιοη πῃ ἐπε βρεθοῖδβς 

οἵ ΕἸπα (4511 44.45...5). Βυΐ τ1πὲ ἰάεα τμαὲ αοά ἴδδομαβ 
“4 [γουρἢ ἴπΠ6 ορεγαίίοπμβ οὗ Ηἰ5 ργονίάδπος᾿" (Ὀτ.) 5. ποῖ αυϊτα 

μαῖυγα!γ ἱπιγοάδυσεά ἰηΐο {πὰ ργαβθηΐ ραββαρὸ; ἀπά (ἢ δυνάστης, 
ἐογαῖ, νων, βῖνεβ ἃ ἴα Ὀεϊίζεγ ραγα]]εἱ ἴο " δηὰ ἱγαπϑιτίοη ἴο 33, 

23. Ἴο ὄνεγ, 85 Ηἰ5 βυρογίογ, ἰαἱὰ ἄοννῃ ἔος αοά Ηἰ5 [πὸ 

οἵ δοϊΐοῃ Ὀείογεμαπά, ογ βυ ϑβδαιθηιν οπαγρεὰ Ηἰπιὶ (45 αοά νὰ 5 

τπουρῆς ἴο παῦρα ἴ86 “μοάς᾽" (Ρ55. 58. 82)) τῇ μανίηρ ἄοπα 
ΗΙ5 ψογῖκ θδαάϊνῦ [Ιπ νίεν οὗ 345, [ῃς αἰϊεγηδενε γαπάεγίηρ οὗ 

5 (ψῆο ὄνεοῦ ν᾿ βἰἰεὰ τ'ροῃ Ηΐπι, 2.6. ρυη σε Ηἰπι ἕο, ΗῚ5 νναυ) 

ἰ5 [655 ργοῦαδῖ8ὲ. ὙΠ ", ορ. 215; ἢ Ὁ, οἷ3.--Ὑὐὐὲς τοα»] 21τ5ι, 
24. 51:"9} ορ. Ῥ5. 1το488 ἰη γεΐδεγβησθβ, 85 δγε (ορ. 75), το {π6 

ψ γκ5 οὗ αοὰ ἰπ πδίιγα : οὗ ἀοὐ᾽ 5 ἐογρίνθηπεββ, ο. 327. 

25. Ζοοξ ο» 1 νὐϊῃ ἀο!ρμι: ορ. 4353 η.--ζ. Μϑὴ σδίος 
ΟὨΪΥ ἃ ἔδι-οἔ δπά τδογείογα ἱποοπιρί δία νίενν οὗ ἀοά᾽5 ννοτγῖκ (ορ. 
2612). 

26Ὁ. Ορ. 5 το 238 : {πε 11πὸ 15 ποῖ γεϊδίβα ἴο ννῃδῖ ἕο Ποννβ Βοσα, 
Δηὰ ἰ5 αὐνϊκιναγαϊν [ο]Ποννεὰ Ὀγν 20» ἷπ 7. δ υ. οπι. 35, Βιι. 55"; 
Ὁυΐ ροΞβϑίΙγ 35 δἱ πιοβί ἰβ οι οὔ ρίδος, οἵ σοτταυρί. 

27 Η. Τπε {Ππ|δἰγαϊίοηβ οὐὗὁἨὨ Οαοα᾽5 ρεβθαίῃεββ δηά πιρῆς (3: 5 
(55) γε ἀγαννῃ ἔγοπιὶ δἰπιοβρῃθγίο ρῃβεποπιθεηα: ταΐη, 365 
47 πον, 37Ὅ ; ἴσα, 37}2; τπυπάδγ δηά Πρμεπίηρ, 3659. 3 
47} 5 150} Ἰρῶς, 26595,γ),31.; τυνῖηάβ, 379. δ; οἱουάπ, 37}5 (566 50 
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21 Ἐὸγ ἢς τ ἱιπάγαννεϊ Γάτορβ ἔγοπι ἴδε βεδ ; 
ΓΗ: δΒ᾽τογδίῃ ΓΊΒοπι 1 του ρἢ 85 γαίῃ Γ ἔγοπι ᾽ ἢ 15 πιίβί ; 

ἀπάσε {πυπάσγ); ἐπε βκυ, 37}8.. ΜῈ {πα5ς6 1] πδτγαιῖοηβ ἀγα 

ταϊηρὶεα ἃ γεϊζογαϊίοη οὗ {πΠ6 σίϑηθγαὶ ἴπθπια, 378; γεββθοιοηβ οη 

ἴδε Ῥεηεῆοεπί ρυγροβε οὗ ἔμεβε ψογίκβ οἵ αοά, 3651 (ορ. 380); οΥ᾽ 

τπεῖν οἴδοϊ οἡ ἴῃς δοιἱνί 165 οὗ πιδη δηὰ θεαϑίβ, 3477: 15. οὐ οὔ 1οὉ 
ἴῃ ραγίϊουϊατ, 3717; δὴ ἐχῃογίδίίοη ἴο [οῦ, 3715; δηά ἃ βίδίεπιεπὶ 

οὗ {πε οἴἶκεοϊ οὗἩἨἯ τΠ6 τηππάεοτγοίογπι ἰπ ραγίίουϊαγ οὐ ἴδ6 δπιο- 

το οἵ ΕἸΐδυ, 37. Τῆς {Π05ἰγαῖίίοηβ ἴῃ {Π]5 ἰαδὲ ραγί οὗ 
ΕἸ 5. Ξρθθοῦ ἰαγροῖν δπιοὶραίς ἴπε ἢγϑὶ ραγί οὗ ἴμε ἱπηπιοάϊ- 

δἰεῖν ἔο!]οννπρ βρεθοῦ οὗ Ὑδῆνοι, ἀπά βοπια οὗ {πδηὶ ἴῃ ἃ 

ΠΙΔΠΠΟΙ ΝΟΥ υηΐανουγαῦίς ἴο ὑπ|Ὑ οὗ δυϊμπογβδῃῖὶρ. Οη ἴδε 
οἴδες παηά, Βυ. Πηάβ ἃ βίγοῃρ δγριιπιδηΐ ἔῸΓ δυο ὑπὶτν ὉΥ 

αϑϑυπιίηρ {παῖ ἴπε ἐδιυπάεγβίογπι ἀδβογ θὰ Ὁγ ΕἸ ἰ5 ἀγαπια- 

τίοα!ν οοηοεῖϊνεά ἃ5 ἀρργοδομίπρ 85 ἢθ οοποϊυε5 5 βρεεοῖ (ςρ. 

47}), ἀηὰ 85 γαρίηρ ἤδη Υ δῆ θῇ βρϑαῖκβ, 38... ὍΤῆε ροϊηϊ ψου]ά 

πᾶνε πιοῦα ἔογος 1 {ππ ἀεβογρίίοη οὐ ἴπὸ ἰυπηάἀεγβίογπι ἔογηιοά 

186 οἰϊπιαχ ἰο ΕἸ 5 Θρθθοῖ ; δ5 ἰΐ 15, ἰξ 18 πυϊηρίθα ἢ τΠ6 

ἀεβογίριίοη οὔ οἵβεγ ρῃεποπιθπα, δ ἢ 85 ἴοβ, νοῦ ννοῦα 

Ριεδυσμηδῦΐν ποῖ ἴο Ὀε6 οὈδεγναὰ αδἱ {πε πιοπιοηΐ οὗ βρεακίηρ. 

Τῆδ ραββίηρ Ὀδοϊκνναγάβ δηὰ ἔογνναγάβ ἔγοπι οπα βρῇ ποπΊεπο 

ἴο δποίΐδεγ, δηὰ ἴῃς ἱπίεγβρεγβίοη οὗ γεβεδοϊίοηβ, εἴο., ἀγα ΟὨΪΥ 

ΡΑΓΕΥ τεπιονεὰ ὉΥ οὔ τἶπηρ 4659. 4.)γ18. 161. (Β.}, οὐ 3,,," 3} 
(8ε5:ἢ.), ον. 2655. 310. 395 29.82 4755 δὉ. 11. 195. Ὁ. 18 (ΝΊομοῖβ, νῆο 

τοραγάβ ἴδε νν. 45 “ἃ ρβαΐπὶ οὗ ἴῃς ΕΚαϊηβίογηι, δηά ΟἿ υνῃ]οῦ, 

Βοννανεῦ, αἷβθο οπιὶῖβ τοῦ πιογα)ὴ. Ηοπίῃ. τααγγαηροβθ 85 
ξαϊ!οννβ : 6671. δι. 36 4.)68.10. 1.6. φΟϑθί. 821, 4. ,11-84, 

271. Τῆε ργοάυοσίίοη οὗ ταίη.---“ ὙΠ6 δυΐμογ πον παῖ 

οἷουάδ ἀγα ἔογπηβὰ Ὁν Ἔβνδρογαίίοῃ ἔγοπι ἴπ6 5εᾶ; {πε δυΐδογ οὗ 

1πε6 αἰνίπε βρεϑοῆδβ (28 1.) 15 5111] ἱρπογαπί οὗ {Π15, ἀπά ἀϑϑιιπΊεὲ5 
τη αοά Πᾶ8 ϑοπιδννῆεγα βἴογθῃουβεβ ἔογ ἴΠ6 δίπηιοβρῃογὶς 

οἰεπιθηῖβ. . ... Τα διυΐῃονς οὗ ἴῃς ΕἸ βρεθοῖεβ ταδὶ ανα 

ἰϊνεὰ ἃ ἔδννγ σδηίιγεβ ἰδίεγ ἔπδηῃ (Π6 ροεοῖ, δῃηὰ δά, ργοῦδΟΥ 

τῆγοι ρ ἢ 5οπιε Οτεαῖς ἰηἤμπεηοσ, δοαυϊγεὰ δοῦλα πενν Κπονϊεάρσε 

οὗ ρῃγϑίοβ " (Ὀ υ.). 

274. Ἦ ,»» λὲ τὐλαγαιτοοίλ ἐλε αἰρορς ὁ, γαΐπ; τὨϊΪ5. ἰ5 

ΟὐὈΒΟΌΓΟΙΪΥ Εχργεβϑοα; 1 ΠΊΑΥ δᾶνεα πιεαηΐ ἰδ 88πὶι 85 ἴδπα 
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35 γΒεγεν ἢ (ἢ 5ἰκἰ65 ροὺυγ ἄονῃ, 
(Απά) ἄγορ ἱροῦ πιδην πιδη. 

Ὁ ΓΑπά ψ ΠΟ") υπάεγβίδηαϑβ ἴῃς ουϊβρτεδάϊηρβ οὗ με οἰουιάϑ, 
Τῇ σγδϑῃϊηρβ οὗ Πϊ5 ραν] θη ὃ 

80 Βεποϊά, δ βργεδάδίῃ ἢ 5 Γ πιὶδὶ " ἀρουΐ πὶ, 
Απά με οονεγοῖ (ἢ 16) ἴδ ΓΊοΟρΒ 7 οὗ ἴδε Γ πιουπιαΐη 1. 

51: ἘῸγ ὉΥ πιεδῃ5 οὗἩ {π686 δε Γ πουτίβῃειῃ 1 ρδβορίβϑ ; 
Ηδ6 ρίνεϊῃ ἔοοά ἴῃ δρυπάδησα. 

82 δ σονογϑῖῃ Ροΐῃ δαπᾶβ ψ τ {πο Πἰρδΐ, 
Απηὰ σοπιπιαπάειδ ἰὶ δραίηβε δε Γ πιατὶς 1, 

ἐπιεπάεα ἰοχὶ ἐγαηπβίδιεα αὔονα ; οἴπογβ γαπάοσ 39 ὸ αρατοεέλ 

εἴοτονε, νῖΖ. ἔγοπῃ (ἢ ““ νναῖεγβ ρον ἴῃς γπιαπιεηι" (Ὠε]. Ὠυ.); 

οὐ ιεϑιϊ οηδΌΪν, 6 ραΐλονς, οοἰϊοοίς, νὶΖ. ἴτοπι ἴῃς αἰπηοβρῆεγα 

(Βυ.).---Ὁ. 566. ΡΏΠ]. ἢ. ---ὐΜ Δ] 1] οὐ οἱοιιαῖ, βεεπιβ ἴο ὃ6 ἔπε πιεδ- 
ἵἱηρ᾽ οὗἩἍ {π6 οὔβοιγα ψογὰ ᾽δα πεσε δηὰ ἴῃ 89; ἴῃ δὴν οδϑβε "οοα 

(ϑο Αβϑδγγ. ᾽δἕμ), ργεξεγγαεά ὉΥ πιᾶην ἱπ αη. 25΄- (5εα ϑκίηπογ, σα 

ἦο6.), 15 ἀπϑυϊ δ ]6 Πογα. 
28. Μίαην νι} οὐ ρεύῃδρβ, ἐῃ τλοῖυθῦς ΟὉ Ῥι6:: 566 ΡὮ]]. π. 
20. Τῇο ν., 1 ἢ εχ πιᾶν ὃ6 ἱγυβπίοά, τεΐεγβ ἴο {πε οἷουά5 

οἵ (ἢ) 186 τπαπάοτγβίογηι.--- πα τολο μνερεέα» 5] Ἰὴ Ῥέα, στε οτιδ 
ωρπαεγσέατν.--- Πὲς ῥαυϊίον] ἱ.6. τ  τπυπάοτοοϊουά : 566 Ρῃ]]. η. 

30. Τῇιε οἰουάβ, δῃά ἴῃ ραγίϊουϊαγ, ρεγῆαρβ, 85 πιοβί ἴακε 1ξ, 

16 τπυπάετ-οου 5. (Ἰπουρἢ ἔοσ {π6 56 “" πηῖϑὶ " (ορ. 5) ἰ5. ποῖ 
Ρογδδρϑβ {Π6 πιοβί βυϊδ0]6ε ἴθγπι), βογθθη αοά, δπά α'5ο, βειηρ' 

ου ἴδε πιουπίδίη ἴορβ, Ὀἷοϊ [6 που ἔτοπι β'ρῃῖ; ορ. ἔχ. 19}5.-- 

Μρῆ Ὦ ᾿έράέ: 866 ῬἘΠ1]. ἡ.--- δι ἐδ ἐλθ ἰοῤ- οὗ ἐλξ νιοτριξα 5] 
ἸΉ ἐλό γοοές 97 ἐδλ6 τθα : 566 Ῥἢ]]. ἡ. 

21. Τῇ Ῥεπεῆοεηΐ εῆεοὶ οἵ Οοα᾽5 δοι νιν ἴῃ ργοάιυοίϊηρ 

γαῖ (ορ. 15. 5512) σοι]ὰ θὲ πιογα παίυγα! γ ἀθϑογθαα ἱπιπγεαϊ- 
αἰεῖγ δἴτογ 33 (Βυ. Ἡοπίῃ. Ῥεδίκε).---ὐοωγίσλοίλ) Ἰ ἡμάρείλ, " ἴῃ 
15 σΆ86 γεξεγγίηρ ἴο ἴῃς ἀεδβιγυςείνε [πυπἀεγβίογπι οὗ 395:., ἢ τὸ 

188 ἔεγ  ΠΖίηρ᾽ ταΐη οἵ 57, Βυξ {1Π6 5βἰγυοίαγα οὐ ἐπ νϑῦβα ἀοεβς 

ποῖ βυρρεβϑί δὴ δηςΠ6515.--- 8ν γπόαης ὁ ἐλοςο] 1 81 Ἰτηπγοάϊ- 
ἴον ἕο] ονγαά 33 ἐπε βιγεαπηηρ᾽ 5Κ[65 οὗἩ [μδῖ ν. ἅγὲ γεΐεγγδά ἴο : 

ἱΕ ποῖ, ἐλδδο ταυβὲ Ὀ6 δχρίδίηεά πῆοῦα βἜΈπεγα! Υ οὗ (Ὀγ.) ““τδα 
δρϑῃοίεβ οὗ γαίῃ ἀπά βίογπι δ Δ δά ἴο ἴῃ 7:8» 

32. Τδε ν., 5ΞἴγαηΡ ἾΥ ἐχργαββθά, ἀρρεᾶγβ ἴο πιεδῃ {δαὶ αοά 

8115 Ηἰ5 βδηάς ἔγοπι [6 νοϊιπια οὗὨ ΠΡ ἴΠδι ἐποοπΊρα5565 Ηἰπιὶ 

(566 Ρῃ1]. ἢ. οἡ 89), ἀπά ἀεβραίομεβ ἴπε Ἰἰρῆμε 50 βεϊζεά βαγίῃ- 
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88 ΓΤΉΣ (πυηάετ 7 ἀδοίαγειῃ "ἢ 5 ἱπαϊ ηδίίοη ἢ, 
ΓΑΠΑΤ ἴδε 5ἴογπι Γ ργοοϊ αἰ πιεῖῃ 5 } δηρογ. 

ΧΧΧΥΊῚΙ. 1 Υεα, αἱ 1π18 τὴγν πεαγῖ {γϑπι Ὀ] οἴῃ, 
Απά ἰδϑρείῃ οὐ οὗ [15 ρίδοα. 

3 Ἡδαγίκδη ὑπο [δα σιιπι Ὁ] ρ΄ οὗ 8 νοΐος, 
Απάὰ ἴο ἴπ6 πιυϊῖοτγίηρ ἴπαὶ σοι οὐϊ οὗὨ 8 

τους. 
8 Ἦο [εἰοιἢ ἴἴ ρὸ ὑπάεγ ἴδ ψ Ὦο]ε ἤοανοη, 

Απά Πἰ5 Πρι(πἰ Πρ) ἴο πὸ δμἀ8 οὗἉ {π6 δαγίῃ. 
4 Αἴζογ ἰξ ἃ νοὶσα γοδγαεῖᾷ ; 

Ηδ τπυπάεογοιῃ τυ τἢ 15 πιδ)δβεῖς νος ; 
Απὰ δε ἀεἴαγειῃ ποῖ Γ Π15 ΠΡ ἰπίηρ 1, 
ΓΈτοπι δἰ που 1 815 νοῖοϑ ἰβ δδαγά, 

ννατάβ ἴῃ ἴΠ6 ἔογπι οὗ Πρμτηΐηρ. ““Βαῖ 45 που ρὴ πε ροεῖ παά 

Βῃτυπ ἔγοπι σαγγυίηρ [5 ΠαΙ ἐπι γί ὶοαὶ οοηοερεέϊη οὗἩ αοά 85 

πε ΠΡ πίηρ- 5] 1} ρὸγ ἔαγίπον, δε ἄοεβ ποῖ 5  ““ἷῶ ογάδσγ ἴο 

5᾽ἵπρ τ, Ὀυϊ πιοτα ἰῇ {π6 βρί τϊ οὐ ἢπὶβ γεϊ!ρίοῃ σημα οορμαναοίλ 
ἐὶ ἀαραίροέ᾽ (ΌΪ.): οι ἴδ οἴπογ βαπά, Πα. ὉῪ δπιεηάδίϊοῃ τηδίκοβ 

δε ἤριγε 511} οἴδαγογ: Οἡη ἴδε 5] 'πρ' ἢ6 Ῥαϊδησθι ἢ πὸ Πρ, 
Απηὰ 5]Π]Π]} προ ἴ ἀραϊηβι [86 πιδτίκ. 

43. Τῆς ἄρον ἰγαηβίδιίοη 15 νεγὺ οοη͵δοΐυγαί, Ὀὰϊ αἱ 1δαβὶ 

πιογα ργοῦδθῖα ἴμᾶπ ἢ, λὲς τλοιέμρ' (οτ, πιοῦγθ 4 65 ΟΠΘΌΪΥ 

τοπάεγεά, ᾿ἷς τοαρ- 7}, ΟΥ, 85 ἰδκεῃ ὉΥ ᾿ΑΣ' ΤΕ, λὲς “γυἑδηα) 

ἐεείανοίλ σοποογηΐηρ ἀέρι, ἐλο σαΐίϊθ αἶδο σοποεγρΐηρ᾽ Αὐπε τολο, οὐ 
ἐλαὲ τολίολ, σονποίλ τ: 566 Ρἢ]]. ἡ. 

ΣΧΧΧΝΙΙ]. 1, 2. Δη οχργεββίοη οὗ ΕἸΊΠι 5 οπιοϊίοη δὲ 1πῸ 
τυπάετγοίογηι (1), απά (2 δῇ αρρεαὶ ἴο 7οὉ (απὰ δε ἐτδηάς--- 

35. Ἦ, ποῖ (ἃ (Θ)) ἰο ᾿ἰβίβη ἴο 11. Οτὶρί παν (ορ. 6), ρεγβδαρβ 
Ῥοιῇ νν. νεῦε δά άγεββεά ἴο Ϊοῦ δἱοης, δηά γτεδά : Αἱ [ῃϊ5 ἀο ποῖ 

τὴν ἱπινατά ραγίβ (ἃ 638 -- 32) 371) ἰγεπιθῖε, Απὰ ἀοιἢ ποῖ (ἢ 
(1) Βεαγίὶ ἴεαρ ουὲ οὗ 15 ρίαοα  Ἡδάγκθη ἴπου ἀπίο, εἴς. 

2. ΗΜ ὴς υοἱσε] τἴλ6 τῃυπάετ; 5βεθ Ῥβ. 184 (δ ἐς μεξογθῖῃ Πὶβ 
νοῖσς " {{“Ὑ“1δυπάετει,᾽" 205 3, τ 5. γ10, Εχ. οἿβ ““νοΐοε5 οἵ (οά.᾽" 

3. Τβε τοῦ! οὗ {πε [πυπάεν 115, δηά (Πς ὉΪ4Ζα οὔ ἔπε Πρ ιηΐπρ' 
1ρμῖβ ἀρ, ἴς ψ Βοος ἐχρδηβα οὗ 5βΚὺ δηὰ δαγί---ροβῖοαὶ ἤγροτ- 

Ῥοΐα, ψν οι βοδγοοῖν 2γουός ταὶ ἴπ6 τυτίϊογ βῃπαγεά 6 ρορυΐαγ 
(οῖ. ρεγῆαρβ 2657) οοποεριίοη οὗ ἴῃς 5π|4]]1π655 οὔ {πε δαγίἢ 
(Ὀυ.).---- ΤΆ6 6»:615] 111, τ ϊηρβ οἵ 5ἰκἰγιβ.: ορ. 3812, 15. 1112 2416 

4. Ηἶς ἱρλέπέηρς,  Όπι λὲς τιοιλ] Ἶ λόηι (Ἰ.6. ἴλε Πρ μεηϊηρ 5) 



418 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 0Β [χχνστι. 4--7 

δ. ΗΘε ἀοειῃ νψοπάγους {πΐπρ [ραϑὲ βπάϊηρ' οὐ], 
ατεδῖ (πἰπρβ  Βοἢ τα σδηηοῖ σοπιργομεηά ; 

5 Ἐοτ Πα οοπιηχαηάοίῃ [Π6 σπονν, ““Γ ϑαϊιγαῖς 1 [Π6 δαγίἢ ""; 
Το ἀονψηρουγ Γδηά 7} [δ τίη, ΓΌγορ ἄονῃ 1. 

ΤῊΘΟ 5ϑδί δι ἢ ὑρ ἴδε παηὰά οὗ δνθγυ πιδῃ, 
Τδαὶ 411 Γ πιδη 1 πιδὺ ἱκθον ἢ15 ᾿νοῦῖς. 

8 ΊΒοΩ ἴῃς Ὀοαβίβ ρῸ ἰπίο ἰαἷγϑ, 
Απά τγαβῖ ἰῃ {πεῖς ἀδηβ. 

τολόπ; δῇ αἰϊογηδίννα δπιεπάδιοη ροἰνίηρ ἃ Ὀεϊίος ρδγϑῖ!εὶ ἰβ : 
Ἦε τεβίγαϊποϊ οοἱ λές ξλροσέ(ορ. 15. 581), ΕἸοπι ἢΪ5 πιουίῃ, εἴς. : 
866 Ρἢ]]. ἡ. : 

5. Αἴ ἴπὸ Ῥερίηηΐηρ οὗ {μα ν. ἰη 33 Ξίαπάβ, ἱπογεαβίηρ 186 
ταυϊοϊοργ οὗ 4, {πε [ἴπεὸ, σοα ἐλιραδνς τοίδλ λὲς υοΐσο, ἃ νιτῖυαὶ 

τορος οι οἵ 3, ΤΕ γεπιαίπάεν οὔεπο ν. (ορ. 5), ἱγαπϑϊαίεά ἂς 
δΌονθ, γεϑυπιοβ (αἴασ ἰπ6 σοπιρίειςοη ἔογ {π6 ργεβεηΐ οὗ 8 
ἀεδβοτγίριίοη οὗ ἔπε τπυπάδγ ἰη 4) [ῃς ρόπεγαὶ βἰδίεπηεπὶ οὗ ἀοά᾿Ξ 
πλδινοὶουβ δοίΐοη (ΟΡ. 365), ἰπ ογάδγ ἴο 1] πϑέγαῖς {815 αἴγεβἢ 
ἔγοπι ἴπ6 ῬΡβεποπίεπδ οὗ βηον (ὁ ̓ πἰγοάυοεοα ὃγῪ 307, 45 ἴῃ 367 
δἴϊεν 4635). 

6-8. Το βηονν ἀπά ἤδανυ τγαΐῃβ οὗ νυνἱπίογ, νος ἀο {πεῖς 
νοῦ δὲ οὐ β δἰἀαϊηρ,, ἐγ Ζίηρ' 86 οατγίῖ, δπὰ (7) Ξιορρίηρ ἔος 
πὸ {πα πηδη᾿5 ἰδαδουτς ἴῃ ἴδε Πε[45, δηὰ (8) ἀγί νίηρ ἐμ6 Ὀεαβίβ ἴο 
βδβεῖζογ, αγὲ 1 υϑἰγαϊίοηβ ἀπάργοοῦ οὔ (ὅ) (ο ᾽5πιαγνε]!ουϑβδοι νι ἐγ. 

6. δαέμγαίε] ορ. Ῥβ. 651} δηὰ (ἢ 5πον) 15. 5519, 35 
πιεδηβ, ἰξ δηγίπιπρ, 2.1] (ἴο {8ε φαγί ῃ).--- Τὴ ἀοτοηῥοι»ἢ ποῖ 
“ἐββονο" (ΕΝ.): ἔογ 9) ἰβ {π6 πδανυ οοηίπυοιβ γαίῃ οὗ 
ψἰηΐογ (Ὁὰ. 211, Απὶ. 47, ΕΖγ. 1οῦ); ἰῃ νἱγίαια οὗὨ 115 ἔα ΠΖίπρ' 
ἔυποοη (ων. 26., τ Κα. 1ηῖ4, 15. 445 550) 11 τνᾶ5 Ὀγί πη γῪ 
τεραγάθα 88 ἃ δ] βϑίπηρ' (ορ. Ηοϑβ. 65), ἰμβουρἢ ἰδ πρμὶ αἷσὸ θ6 

ἂῃ αρϑηὶ οἵ ἀεβίγυσοη (αη. γ12, ΕΖίκς. 1.311).---ὖ 15 ονεγοδάθά 
ἴῃ 32: 566 ΡΒ]]. .; 85 οἴβογνίβε επιεηάδά {8 1ϊπὸ τνουἹά γεδά, 

Απά ἴδε ἀονηρουν οὗἩ Ηἴ5 πιῖρν ταῖπβ, ΠΟ ρῖνεβ ἃ ροόγαγ 

Ῥάγα 116 115πι, οὐ, Απά {πῸ ἀονπρουγ δηά ἴδε γαΐη, "" Β6 βίγοηρ.᾽" 

7. ἴῃ νϊητοῦ πιδη᾿β βαπά πιυβὲ σεαβε ἔγοπι (ουϊάοοτ) τνοσῖ ; 
οἵ (επιεπάϊηρ, Ης 5δαθῖῃ ἂρ Ἔν ῦυ πΊ8η) πλθ πιιιϑί βῖορ δ ἢοπΊα. 

ΗτζΖ. Ὠϊ. οἷἵϊαε Ηοπιοε᾽β (71. χνὶϊ. 549 1.) ἀεβογίριίοη οὗ Ζοιιβ: 

ὅς ῥά τε ἔργων ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονί. ἾΩ ἴῃ ἢ πιὰγ 
6 τεπάεγεά εἰΐμογ, {παὶ ἢδ πᾶν πον 411 [π6ὲ πίε ννβοηι ἢς 
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9 Ουὶϊ οὗ ἰδ οπαηηθοῦ σοπιοίῃ πα νυν αἰγὶ υἱϊπά, 
Απά ουΐ οὗ [δε Γ βίοτγε-ουβ68 1(Ὁ) [ οοἹά, 

10 Βγ 1π6 Ὀγεδῖῃ οἵ σοά ἴἰοε 15 ρίνδβ, 
Απὰά {πὲ Ὀγεδάτςῃ οὗ [π6 ννδῖεγϑβ 18 παιγοννγϑά. 

τ γα, ἢς δά εἰ {δα (Βοῖς οἱουά ἱμ ΓΠΙρΒεηϊηρ 1, 
(Απά) [πε οἱουά βοαιέεγειῃ 115 ΠρΡΒ ; 

13 Απηὰ [ἰ [ροεῖμ ΒΗ ον ἀπά {π|1ΠὲῚ] γουπὰ δρουΐ, 
Τυγηϊηρ ἰἴ561 ὈῪ Πὶ5 ρσυϊάδησα, 

Το ἀο νῇῃαίβοενογ δε οοπηπιδηάεδιῃ ἴμαηι, 
ὕροη {δε ἴδος οὗ πὶ5 μαρία] 6 νγογ]ά, 

μαῖῃ πιδάε, οὕ, {παὶ 411 ἴῃ πιθὴ ψβοπὶ πα δαῖδ πιδάδ ΠΊΔΥ 
πον (10); πειῖδον 15 βδιϊβίδοίογυ ; 566 ἢ]. ἡ. 

9-10. ΤἼε οοἱὰ οὗ νἱπῖεσ δηὰ 115 ἐγθαζίηρ οἵ νυαῖογ: ορ. 38529.- 
[ε|5 πιοτα ργοῦδθϊς [πὲ 9 γεξεγβ ἴο ἔμ βίογο-βοιιβθϑ νβογε νἱπά, 
οοἷά, εἴο., αγα πουρδὲ ἰο θὲ ἱΚερὲ ἴῃ σγϑδάϊποϑϑ ἔογ σά β υβ86 

(ορ. 3823, Ρ8. 1357, Εοοΐυβ. 4315) [πδη ἴο {πε γερίοῃβ ἔγοπι νοῦ, 

οὐ ἴπε βθδβϑοῃβ, ἀδῆπεά ὃὉγΥ δε γἰϑίπρ' οἵ βῖαγβ δπὰ σοῃϑβίβ δίίοηβ, 

αἱ ννῃὶοἢ βἴογηι αηὰ οοἱἃ οοπιε; Ὀὰΐ ἴπογα δα ρβου]ατγί τες δηά Ὁ 

ἀποογίδί65 ἴῃ {πὸ ἰαχῖ; 566 ρἢ]1]. η.---αὐαριδον] βγῃποπυπΊοιιβ 
ψΠ ἢ “ τγεδβυγυ " (3833) γαῖδεγ πη (ΕΝ.) δὴ δοθγεανίδιίοη ἔοσ 
“ἐρμαπῖδογ οὗ ἐπε βουῖῃ" (99 π.), ον (Ηοβπι.) ἐπα πᾶπιὲ οὗ ἃ 
οοηϑβίε!!δτίοη.--- Ῥλέγἐποίμα] ορ. 2118, 15. 211.--- δζογε.λοιι65] ἢ 
»οαἱέογονς, τοΐμριοτοσῦς, ΜΉΪΟΝ Ὧδ5 Ῥδθη ἴδίκεῃ 8ἃ5 δὴ δρί πεῖ ἔοσ 
(ποτ) νυϊηά5, οἵ ἕογ ἃ οοπβίε]δίίοη (ἘΠ Ασοζαγι8). 

10. Τῆς οοἱά υἱηά ἔγθεζθϑ πὸ βίγεβδπιβ δηά ροοΐβ (Εσοΐυ. 
4339), ψ πίοι, βῃ τίη κίηρ, 45 {86 ν ἔγεαζθ, ἔγοπι ἴπΠῸ εάρεβϑ, θεοοπια 
πᾶζονεσ. Βυῖ, ἔπε οοπίγδοϊίζοη οὗἨ νναῖδγ τπγουρ ἢ ἔγοβὶ ἰβ ἃ 
ταυςοἢ 1655 οοηβρίσιουβ ρμεποπιθηοη ἤδη ἰἴ5 50] αἱ γίηρ' (ορ. 389 
δπὰ Ἐσοΐιδβ. 423: δηά 530, βοπιὰὲ (Βυ.) δίκα ἢ ἴο πηεδη: {86 
Ψγ οἷς Ὀγοδά ὄχρϑηβα οὗ ννυδίειβ 15 οοηβίγαϊηθά, ἐ.6. σοηρβαϊεά, 

ἔγοζεη. ΕΔ ΟΝ οπιαπάϊηρ'᾽ ἴῃ " (γμοζές ἔον ἐς ρίυδη), ἀπὰ γτεπάοτ- 
ἱπρ' δέοονισς ἡμέ (ἰπβῖεδά οὗἁὨ ἐς "αργοτοδαὴ ἴῃ ὃ, ταῖεγβ ἴπὲ ν. ἴο 
ἐπα πιο εἰπρ᾽ οὗ {πε ἴσα ὉΥῪ {Π6 τοαγη Ὀγαδίῃ οὐ αοά : ορ. 5. 14718, 
--ΤΆε δγεαίλ 97 Οσ4] ἴα νυϊπά : 50 15. 407. 

; 11. Ὠεβοιριίοη οὗ {π6 τπυπάετ-οου ἀπά ᾿ἸΡΏηΐηρ᾽ γοϑυπιθὰ 
(ορ. 36659.-3)8).----Σέρλέν ἐμ 97 οΥ, ΌΥ δῇ δαυδ!ν 5] ρ)ξ ἐπιεπάδείοη, 
λαΐ (ορ. μια] ἀπά ἔβυπάον ἀπά Πρ ἰπίπρ 'ἰπ Εργρί, Εχ. οἶδ 5); 

ἸΏ ταἰωγαίΐον, {.6. πιοϊδῖαγα; Ὀαΐ 566 ΡὮΪ. ἢ.---Ῥ. Οὐ ἴπὸ ἴων 
οογγεοί ἐγαηϑ διίίοη οὗ ΕΝ αι. 566 ρῃϊ. ἢ. 



220 ΤΗῊΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ]08Β [ΣΧΧντι. 12-1δ. 

τς Ὁ Πεῖδον ἴἰ Ὅς ἔοτ ἃ τοά Γ δηά 1 ἔογ Γἃ ουζϑξε 1, 
Οὖ᾽ ἔογ πιεγου, ἴπδὲ μ6 σδιιβθίῃ 1 ἴο ἤηά (115 πιατῖ). 

1 Ηδδγῦ 1115, Ο [οῦ, (απ) βἰδηὰ 511}} ; 
Απὰά οοπδίάεν ἴδε ννοπάἀετέῳ! ννοῦκβ οὗ σοὰ.. 

16 Κηοννεβῖ που δρουΐϊ αοά᾽5 ογάαίπίηρ ἴ μἷβ ννογῖκβ Ἶ, 
Απά οδυδίηρ᾽ ἴπ6 ΠΙΡΏϊ οὗἉ Ηἷβ οἱουιά ἴο 5ῃῖηα 

12. Τῆς ΠΡ ηϊηρ, πο ἤδβῆεβ ἴῃ αρρεά [1π65, ἄρεβ ποῖ, 

85 ἴἴ τπιῖρῆς βεεπὶ, πιονε ἢγδὲ {Π5 νᾶν, πε {Ππᾶΐῖ, αἱ ταπάοπι, 

Ῥυξ αἴνγαγβ υπάϑγ ἔπε συΐϊάαπος οὗ αοά (ορ. 3855), ἴἰο 118] Ηἰ5 

Ῥύγροβαβ οὗ ([8) ρυη!βδῖπρ' οὐ Ὀεβϑίηρ' πιθη.--- "7 ΤῊς ΠΡ (αἰ ἢ 5) 
(Βιι. Ὁτ. Ῥεβδῖκθ), ποῖ ἴπε οἱουά (Ὀ]. Πεῖ. Π 4.) οἵ 13.---Οοοίμ 
λΐξλον αμπα ἐλίἑλον] 566 ὉΒ}}. π.: ορ. {886 5δπιῈὲ νΌ. οὗἩ σοά᾽ 5 

“Αἴζον5 (ἐ.6. 1ΙρΡ πὶ Ρ5) ἴῃ Ῥ5. 7718.-- 7 μγυιέρρ ἐξεο 7} τμ6 
νὉ. υδεά ἴῃ αη. 455.---- ΤΑ6᾽] ἐ.6. τμε βαβῆεβ οὗ "Πρ βεηίηρ ; ογ, 

δππθηάϊηρ, ἐν ἐ.6. (ῃς ΠΡ ηϊηρ, 

13. Κοα] 41τ9.---Απά )ῶν α ομγεο] ἮΝ '᾿ὰ5 Ὀεθη τεπάδγεά (1) ογ 
ον λὲς ραγέλ, νι ὈϊοΒ Ὀαίννθθη “ἕο ἃ τοὰ " δηά “"ἔῸΓ τηθγου "ἢ 
(οἴαιιβε5 οὗ ἰδεπεῖοδὶ ἔογπι) 15 δ᾽ τορι είς μεϊογορεηδοιιβ δηὰ ᾿πὶ- 

ῬοΞ5:δ]6 ; ογ (2) ἐγ (ἐλαέ δδ) “ον (ἐλ6 ροοά 97) λὲς φαγίλ, νι ϊοἢ 5 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ ποῖα Ὀγοραδίθ. Επιδηάδίίοη 5 ἤθοαββαγυ: ὉΠ ἴπ6 
ἐγδηβϑδίίοη ἀδονε (Π α.), ορ. Επ. 59}: ΤΥ Πρ μίεη ἔογ ἃ δ] εββίηρ' 

δηά ἔοσ ἃ οἴιγβα 85 ἴπὸ [ογά οὗ ϑριγίῖ8 ψ Ποῖ. Αἡ αἰτογηδῖϊννα 

ἐπιεπάδίίϊοη (τ. 1.) 15 ἴο οπιῖξ ογ, ἰεανίπρ' ὦ γοά γον λὲς ϑανλ.---- 

Ον 2οὸν μιθρῸ}»] “" νὶΖ. ἔοτ {π6 ἀε!νεγαποε οὗ Ηἰ5 ρεορῖε ἔγοπι πεῖς 

ἴοεβ (Ρ5. 1815, 15. 20. 81)" ὍὍγ, ; Ὀαΐ ἃ παίίοπαὶ δ] υβίοη 'β ποῖ 

αἰϊτορείμογ ργοραῦϊθ. Οεγίδιηϊγυ τπυπάθγ δηά ᾿ἰρμπίηρ ἀγα ποῖ 

ΒΘ Π ΓΑΙ πιεποποά ἃ5 ἀρεηΐβ οὗ πιεγου (γεῖ ορ. Εη. 591); Βυ. 
τηεγείογε (ποι ἰξ ψουἹὰ δὲ αὐυϊκιναγά ἴο τοίδγ Ὀδοῖς ἴο ἔπ οἷουά 

οἵ 11) οπιῖ5 [8 ν. ϑίποβ στ 16 ΕἸΙμιι ταἴκεβ ἃ ἔγεβἢ βίαγε, [15 
ν. πυρῆς ρεγῆδρβ Ὀ6 τερ αγάθαά 845 ἃ οοποϊιιβίοη, ποΐ πιεγεῖν ἴο 11’, 

Ῥαῖ ἴο 6 ψιποῖς βθοιίοη Ὀερὶ πηΐηρ ἢ δ: Οοά ἄοε5 νοπάετγαι 

τῃΐηρϑ ὅ, 45 1ΠΠϑἰταῖεά ἴῃ 5135, ψ Βεῖμ ον 15 ἴο ρα! ἢ οΥ ἴο Ὁ16558. 

15-18. Οὐυεπιίοηβ δέϊεγ (Π6 πιδῆποσ οὗ, ἀπά ἴῃ βοπια ἄδβρτει 
δηϊτοὶραιίηρ, {πε βρεεοῖ οὗ Ὑδηνῃ (ο. 38 .), ἀπά ἱπιδπάβά ἴο 
ἱπιρῖγ τπαὶ ]οὉ μᾶ5 ποῖ Κπονϊεάρε οὗ, δηὰ σαπηοὶ (18) ραγέογηι, 
τῆς νοτκβ οὗ ἀοά. 

15. Αιοτοσεέ λοι] σρ. 3853 301".-- Ογαϊπέηρ λὲς τοονὶς) Ὦ 
ἠαγέπρ' (λὲς ολαγρεὴ ὠῤορ ἑδόρη, ἐκ6. ἴλ6 παίυγαίὶ αρϑηοῖθβ 7υδί 
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16 Κηοναβῖ ἔπου ἴδε Ῥαϊαποίηρβ οὗἉ [ἢ οἷοι, 
Το τνοηάεῖβ οὗ Ηϊπὶ [Πδῖ 15 ρεγίεοϊ ἰπ Κηονεάρε ὃ 

17 Τπου Ψῃοβα βαγηγχεηῖβ ἀγα ϑνΑΓΠΊ, 
ννδδη {Π6 εαγίἢ 15 51}}} ὉῪ γθᾶβοη οὗ ἴε βου ννἱηά, 

186 ΨΥ το τνἱτἢ ἰπὶ θεῖ ουἱ [Π6 5Κὶεβ (ἱπίο ἃ ἢγπιαπιθηῖ), 
(νηΐ ἢ δια) βίγοηρ᾽ ἃ5 ἃ πιοϊΐθη πιΐῖγγοσγ ὃ 

19 Μδκο Γ πιο] ἴο Κπονν δῖ ννὰ (π16}) 5841} 580 ἴο Ηἰἷπὶ ; ῖ 
ὟνΥε οδηποῖ βἴαϊθ ουγ σ8486 ὈΥ Γθδβοη οὗ ἀδγκηβββ. 

30 Θῃου!ὰ [1 Ὀς οἱ ἃ πίη παὶ 1 ννου]ὰ 5ρθακϑ ᾿ 
Οὖ ἀϊά ἐνοῦ πᾶ 58Υ ἴπδί 6 νουϊά 6 5ινα!] οννεά ἃρ ὃ 

ἀεεογίρεά. Ῥαδγδί!εὶ ἴο πε ρεηθγαὶ γεΐδγεηοα ἴο ἀοά᾽β νου ἰπ 5. 

15 18 Ξρθοῖδὶ γεΐεγεποε ἴο {πὲ πιᾶγνεῖ οὔτμε Πρ μεηίηρ' ἴῃ ἢ; ἰὴ 1δτῃ6 
βρϑοΐαὶ πιᾶγνεῖ οὔεπμε (ταἰη-446Πη) οἱου 5 ροϊδεά ἰπ {Π6 αἷγ ἴω 15 ἔο]- 

Ἰονγεά ὃν ἴδε ρεπεγαίὶ γεΐεγεηςε ἴῃ ἢ, 80 δἱ ἰδαβὲ ἴῃ {Π8 ργαβθηΐ 

ταχῖ; δυὲ 165 15 οἰχπιδυ, δηὰ 1ὅὉ γαῖ ὑποογίδίη : 566 Ρἢ]]. ἢ. 

17. Ἐνεν {{π|ὲ 4 βίγοοοο ἰβ σοπιηρ, ἴῃ ἴπ6 5.}}1π655 ἐῃδῖ 
Ῥτεοεάεϑβ ἰξ, ]οῦ βυβετς ἔγοτι ἴπ 6 βυβοσειπρ' μοαῖ; 1 Πα 15 ἔδιι5 

ἃ ΠεΙρί6β5 νἱοϊπι οὗ ἔογοθβ τμδί αοά οοηίγοῖβ, οἂπ ἢ γῆν (18) 
Ῥεγίογτη πιρμῖγ νογκβ ΠΚε αοα} .--δονέλ τοίη 6} εἰβεννῆεγα ἴῃ 
τῆ ΟΤ. {π6 5ίγοοοο, νος ὈΐΪοννβ ὉΡ ἔγοπι ἰῃ ἀδβεγίς Ε. δηὰ 

5.Ε. οἵ Ῥαϊεβεϊης, ἰ5 τεγηθά {πὸ δαβὲ νυἱπᾶ ; υϊ ορ. ΓΚ. 1265, 

18. (ἃ οπιϊῖ5 πὶ ν.: Βὶ. Ὀυ. ρΐαςβ ἰξ Ὀδῆογε 31, ἘΠ ςς, 
Ῥείογε 48..-- δὴ Τοῦ, {κε (4ο}δ 5.) ἀοά (απ. 15), ογεαῖε 188 
βγπιδπιεηῖ  Οδη δδ Ὀεδῖ ουἵ {πὶ ναϑῖ 50114 πγεῖδ!- {κα (ὃ; ορ. 
Ὁι. 2823) ἤχεά ὄχρδηβε οἔβκυϑ ὉὍῇῆαε ἤγπιδπιεπὶ νν85 ἃ 5ο]]} ἃ βυγ- 

ἔδεε Ξξαρρογίίηρ' ἀῦονε ἱΐ τνδίθγϑ, ΕΟ οου]ὰ ον οοηηε Ἰπγουρ ἢ 

ψ ἤθη ἴπὸ ““ψἱπάονυνβ ᾽" οὗ {π|8 ἀγπηαπιθηΐῖ, ρἜπογα ν οἱοβοά, τνογα 
ορεπαά ((η. εἴ γ}}).--- δῇ 65] ορ. (1 ἴο ““πιϑάνθηβ᾽} 355, Ῥγ. 8538, 
Ρ8. 365 5γ}1, Βυΐῖ ἴπε ψογά πᾶν αἷϑο γεΐεγ πιογε ρδγίϊου]δγῖν 

ἴο {π6 οἷοι (ορ. 3851 (1 ““ ναΐεγ- 5 κίπβ. οὗ πεάνθη"), Ρ5. 7γ183 

(1 ““ εἱουάς5 ᾽})) ἴῃ μοῦ βθηβα Βυ. υπάεγβίδπαάβ ἴπ6 ἴογπὶ Πογα. 
Βυξἢ (οὗ ψῃῖοι Βιυι.. ἴδκαβ πὸ δοσοιιηῖ) '5 νθγυ υπέανουγαρβία ἴο 
τη15..-- Ἰολέθνε τριΐγγον] ἴα ογάϊμαγυ ΠΊΪΓΓΟΣ γᾶ85 8. ρο ἰβϑμβά πιεῖδὶ 
(Εκχ. 385) βυγέδοα. 

19. Μ] τιοϑὶ Μ55 οἵ 33, ως; ἐδ. ΕἸ δηά ἔποβα {|3Κὸ- 
πηάεά ψ ἢ Πἰπιὶ (ορ. 345).--Φαγᾷη655] Ἰσπόγαποε : ορ. Εςοϊ. χ'δίς 

20. Εογ ἱρβηογαης (190) πῆδη ἴο αἱΐεγ ἴο αοά ἃ οὔξε δρίπβί 
Ηἰπὶ ψουά 6 δαυίϊναϊεπί ἴο 5ϑεκίηρ' πῖ5. οννῃ ἀεβίγιοιίοη.--- Δ η 

ὑἀπηθαγά οἵ τπΐπρ (59), νυ ἴοι ΕἸῖμα μ 5 πὸ ἀδβίγβ ἴο δἰΐεπιρὶ (205), 
21 
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341 Αηά πον πιθῇ 8δὺν ποΐ {πε ΠΙρΡΉΣ, 
τ ψᾶ58 οῦβουγε (9) ἴῃ {Ππ6 5 κίεβ ; 

Βιυΐ 4 ννἱηά ρα556ἀ δπά οἰδϑδδηβεά {Π6π|. 

ιη1655, ἰηάεοά, ]οῦ, ψῆο 45 οἴῃ Ἴχρίεββεά ἃ τυϊβῃ ἴο βρεδῖξ 

ἴο αοά, οου]ά, ἰπ τερὶν ἴο ΕἸ 5. ἰγοηῖοδὶ γεαυδϑὶ (135), τε1] 
Ηἷπι παῖ νογάβ ἢα πιρῃϊ βαίεϊυ ρεδά. δϑυςῖ, 1 38 ἰ5. οογγεοξ, 

ΔΡΡρδδῖβ ἴο δε ἴπῸ πιεδηΐηρ δηὰ σοπηθοϊίΐΉοη. κα. οἱενεῦῖν 

δπιοηάς : Ηλι Ηε (6οα) ἃ ταργονεγ ἤθη Ης βρβᾶᾷϑβ, ογ ἀοΐῃ 

ἃ τιδῃ 540 ἰπαὶ Ηδ ((οά) 15 ρεγρίεχεά ἢ Βυϊΐ 566 ΡῃΪ]]. ἢ.-- 
»δ:σαἰοτοσα {9] ἀεδιγογοά, Ὁγ αοά; ορ. 28 η. 

21-24. Τα σοποϊυδίοη οὗ ΕἸ πα 5 βρθεθοῦ 18 Ἐχοθθαϊηρῖν 
οὔβοιγα δηὰ δπιδίριουβ, ἴθ βρίϊε οὗ ἴθ ἕδος ἐμαῖ, στ ἴπς6 

ἐχοθρίίοη οὔ οπε νογά (72, πιεδηίῃρ' ρεγῆδρϑβ οὖξομρε, ρεγδρξ 

ὄγίρλί (56 ε ΡἈ11. π.), ἰπ 315), 1π68 νοσδθυιδτγυ ἰ5 υπυβυδιγ ἐλ πι Παγ. 

Τῆς ἐγίβι οι ἰπ 31, ἀπά ἴῃς γηγίῃπι ἰῃ Γ2, Ξυρρεβϑὲ πὶ {πὸ 
ΟὔΒΟΌΓΙΥ πιᾶὺ Ὀ6 ραγεΪν ἀπ6 ἴο τ 055 οἵ πιὶβρ δοεπιεηΐ οὗ ᾿ἴπ65 

οἵ οἶδυβε5. Τῇα ροϊηϊ οὗ ἴπε νῇῃοῖς 15 Ἔχργεββαά ἴη 33, νοῦ 

ΡΓΟΔΌΪΥ πιθᾶπβ: πιθη ἰῃ βέπεγαὶ ἔδαγ σοά ", ἰεῖ [οῦ ἀἄο {π8 

58π|6 (1πιρ|164} ἢ. [πη ψῃδὲ Ργεοθάββ 3., ἰξ ἰβ ροβϑίδίε ἴο βυβρεοῖ, 
τπουρὴ ποῖ ἴο ἀΐβοογη υνἱἢ δὴν οεγίδί ΠΥ, Δ]}π|δίοηβ ἴο σεγίδίῃ 

τοηιδυκαῦ6 οὈβεγναίίοπβ οὐ τπεοτγὶθβ οὗ πδίυγαὶ ρῃεποπιεηδ. 

21. Τα ορεπίπρ ρῆγαβα 44 ποιὸ 5 ἀπιθίριουβ, δπά [85 
Ὀδθη υηδεγοιοοά ταπιρογαῦν οὗ [Π6 ρῥγεβεηΐ ἴῃ οοηίγαδὲ δῖαν 

ἴο 1ῃ6 ραβὲ οὔ ἴπε ἔαΐυγε, οὐ (45 ἴῃ 356) σοπβθαυθης δ! γ, 45 

ἀτγανῖηρ ἃ σοποϊβίοη ἔτοπὶ ναὶ 85 Ὀδθη 1υ5ῖ 5. Απιοηρ' 
186 ἰγαηϑβίιίοηβ δηὰ ἱπιεγργείδιουβ πο πᾶνε Ὀδεη ργοροβεά, 
τπόγα πᾶν Ὅα ποίϊοεά : “(1) " Απά πον πιθῆ σαηηοῖ ἰοοῖκ ὑροῦ 
(πεῖ ἱπ τηἷς βεῆβε ψίπουῖ 3 45 Ῥυ. 2351) τπ6 ΠρᾺς (-Ξ τπε βυη, 

45 3139), ἢ (ΝΘ) 1 [5 γί μι ἰπ [Π6 5Κίθβ, ὃ Απά τπ6 σψἱπά παῖδ 
Ραββϑά δπά οἰδεδηβεὰ ἴπαπὶ": 50 οβ. Εν. Ὠδ. ἘΝ τὶ. δπὰά (αἱ 
Ιεαϑὲ ἴῃ ργδέδεγεμοα ἴο ἘΝ.) στ. Ρεακε; Ὀυϊ οὐ (ἢΠ15 νίενν οὗ", 

5 15 οὈνίουϑῖγ οἰΐοβε ; {πε βιιῃ βῃϊπίηρ Ὀγρ ΠΕΙ͂Υ ἴῃ ἃ οἷδαγ 5ἴκν ἰ5 

αἰνναγβ ἴοο ἀ42ΖΙ πρ' ἴο ἴοοῖκ δἷ, δηά ποῖ οἠΐυ 7ι5ϊ δἴζαγ ἃ νυἱηά 

[45 οἱεαγεά οἱοιιάς αὐνᾶν ; πιογεονοζ, ἴῃ δ΄ ““οδηποῖ" νψουϊά 6 

τότ παῖιγα!ν ἜΧργαββϑά ὍΥ {πὸ ἱπιρῇ, ; 1ἴ πχιιβὲ πογα, 1 οογγϑοῖ, 

ΡῈ Ἔχρίαϊπεά 88 ἃ ραγαρῆγαβα οὖ: “"πιδῆ, 85 ννὲ Κπουν' ἔγοπι 

ἐχρογίθποβ, ἀο ποῖ ᾿; δπά, διγίμον, κ"ὙΝ Βδὴ ἰς 5." ἴπ ἢ ψουά δε 
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5. Ουἱ οἵ ἴπ6 πογίῃ σοπιείῃ ΓϑρίεηἀουτγἹ, 
ὕροῃ ἀοὰ ἰ5 (εγγὶὉ]6 πια)εβῖγ. 

τιογα ἡδίυγα! γ ἐχργεβϑαὰ Ὁγ ἃ ἀἰβεγεης ογάδγ οὗ τνογάβ (ΠῚ 

732). Τῇε σοπηεοϊίοη ἢ 33 οἡ (Π15 νίενν ἰ5.: [7 πδ σδηηοῖ 
Ἰοοκ οὐ ἴπ6 δυπη, μοῖν πηυοῆ 1655 οἡ ἴπε πια)εβίυ οὗ αοά. (2) 

“Αηά πον πιθῃ 566 ποῖ {πε ᾿Ιρμί, (Του Ἢ) ἰξ 15 Ὀγῖρβε ἴῃ (ἐ.6. 

Βεμ!ηἀ) ἴπ6 οἱοιιἀ5 (οη [6 δἰϊεγηδεῖννα γεηδεγηρϑ “ οἷοι 5 ̓" δηά 

“. 5Κίε5 " 566 18 η.), Βυῖΐῖ ἃ ψἱηά ραββεῖῃ ονοῦ δηά οἰβαπβϑῖῃ {Π6 πὶ" 

(ἀπά {απ πιθη ἀο 566 ἴπε 5): 50 Ἐ (ἴπ " δηὰ “) Ηἰ. θὈεϊ. ΕΝ. 
(νίγῖυ4}1γ). ΤῊΪΒ5 15 ἴδκεη ἴο 6 ἃ ἤριυιγαίίνα νγὰν οὗ βαγίπρ' {πδὶ 

Οοά πον πίάάδη πιᾶν δ δὴν πιοπιεηΐ γανθαὶ Ηἰ πιϑεῖ. Βυῖ {86 

υ56 οὗ ρὲ. ἴδη565 οὐ ἴπε ἱπιρί. ψἱἢ νὰν σοοηβες. (πγουρπουῖ 

γδηάθγβ 8ηΥ ἰγαπϑ᾽διίοη ἱηνοϊ νι ηρ᾽ 5ιι ἢ ἃ σδγρ σοηϊγαβί Ὀαεΐνθθη 

Ρτγαβδεηΐ δηὰ ἐἔυζιγε πιοδὲ ἱπιργοῦδοα. (3) Βι.. επιεηάβ ἀπά 

τοηάεδγβ, Απά πον να 5ε6 ποῖ {πε Ἰίσῃε, ΝΏΠ6 ἴἴ 15. οῦβουγα 

ονίηρ ἴο ἴπε οἷουάπ, Βαϊ ἴπε νηᾶ ρᾳββεῖῃ ονεαγ, δἴο., δηά 

ἰηιεγργεῖβ ἴπ6 ν. οὗ {πε ψαδίμογ δοίυδ!ν ργανδι]ϊηρ δὲ τπ6 

τιοπιοηΐ πε ΕἸ 15 βρεακίηρ ; ἴπ6 βαη 5 ἕο ἴπ6 πιοπιθηΐ 

οὐβουγοὰ ὈΥ {π6 τῃυηάετγ-οου, ὈὰῈ τΠ6 οἱουά ν1}} ρᾳ55, δπά 

(232) τη6 5ΚΥ οἷεαγ ὰἃρ ἔγοπι {π6 πογίμυνναγάβ. Ὑῆὲ υ56 οὗ [86 
ἴδη5ε5 ἰῃ ἢ 15 85 τηξανουγαῦϊα ἴο 1Π 15 νίενν 85 ἴο {πε ἰαβί. (4) θυ. 

Ρΐδοες “Ὁ (1 ἰ5 δγρδε ἴἰπ τῆς 5ΚΥ) δῆενγ 35, στὰ πίοι τὲ 
ἔοτπιβ ἃ αὐἱΐα ροβϑῖθῖα ἀϊβιοι ; δηὰ 5159 δξίεγ 18, ἰακίηρ 31:59 

ῬτεοδγίουϑΙΥ ἃ5 σοπάϊποηδὶ: Απά 1 (αἴ δὴν {{π|6) πιθῃ 566 ποῖ 

τε ΠΙΡδϊ (ονίηρ ἴο οἱουά5. ορβουγίηρ 1), Α νἱπὰ ραᾳβϑϑεβ ονοῦ 

ἃπά οἰεδηβ685 ἰΐ (). 

22. ΤΑε »ο»͵λ] ἰ5 ποῖ πεγα ἱπίγοδυσεὰ ἃ5 {π6 αυαγίογ ἔγοπι 
ψΒοἢ (Π6 δηοϊοηΐβ οδίαίπεαά {πεὶγ σοϊά (ἔογ 566 Ρῇῃ]]. π.), οὐ 85 

τῆς υιατγίογ ἴῃ ποῖ ἴπ6 5 ΚΥ οἰδαγεά τιρ (215) δέϊογ γαϊη, ἔογ 

δοοογαϊηρ᾽ ἴο ΡΥ. 253 ἴπΠ6 Ν. ννὰβ ἴπ6 ργονδγθϊδ!!ν γαίην αὐδτίοσ ; 

Ῥαξ πιοτα ργοῦαρὶν ( τ.) “πε δἰ υδίοη πᾶν Ὀ6 ἴο ἴδε Αἰτγογα 
Βογεδ]5, ἴπ6 ϑβἰγεαπηηρ τὰγβ οὗ ψῇῃϊοῖ, πιγϑίθγίουβῖν ὈΪ,Ζίηρ' 

(ογῖ ἴῃ τπ6 πογίμεγπ ἤδάνθηβ, πᾶν νν6}1] αν Ὀδθη συρροβαά ἴο 

ΡῈ δὴ εβιίρεηοα ἔγοπι ἴἢ6 ργεβθηςα οἵ αοά Ηἰπιβεῖξ" (ςρ. ᾽); 
ἔτοπυ ἴῃς Ν. οᾶπια {πε ομαγίοϊ οὗ ΕΖεκίοὶ᾽β νἱβίοη (ΕΖίκς. 15): ἴῃ 
ἴα Ν. νὰβ τε βεαΐῖ οὗ {86 Μοβί ΗἸρἢ (15. 1.48).---ϑρέσηαου»} 
Ἰἢ ροϊά; 566 ΡὮ]]. α. 
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5 ΤῊ ΑἸπιρ ἢ ν---νσο πᾶνε ποῖ Τουπά Πἰπὶ οὐ: 
αταδῖ ἴῃ βίγεηρτῃ δηὰ Ἰυαάρτηεηῖ, 
Απά δδουπάϊηρ ἴῃ τἰρϊθοιβηθββ, μα ἀοίῃ ποῖ Γ ρεγνογι , 

ΨΜ ΤΠεγαίογα πιῇ ἔδαγ Πἰπὶ ; 
Ηδ 5Ξβοϊῆ ποῖ δὴν {παῖ ἂε νῖβε οἵ μοαγῖ. 

23. αοά 15 ἱποοπιργθμθηϑβιδ]6, γοῖ ννα Κπονν δῃουρῇ ἴο αϑϑεγὲ 

τῆαιῖ Ηδ ἴ5 τἱρμίθοιιβ : {Π1|5 βθεπὶβ ἴο Ὀ6 ἴπε πιεαπίηρ,, ἐπουρ ἢ ἴῈ 
15. Ἰοοβεῖν Ἴχργοββαά.--- γε λαυὸ ποὲ γομηαῖ λύσα οὐ] ἀϊδοονεγεά 
Ηἴπι, αι ποπιδὰ ἴπ6 τυϊβάοαι ἐπδῖ γι] 65 Ηἰς5 δοιίοη ; ορ. τ εἴ, ποτα, 

Βονανοῖ, 85 8150 ἱπ Ἐσοϊ. 411, τπ6 οὐἹ. ἰ5 ποῖ ρεγβοπδῖ; δηά ἴῃ 

28 (1005 τυ ἰβῆ πᾶΐῖ πα πρὶ ἤπά ἀοά) ψβθγα {πε οὐ]. 15 
Ρεγβοηδὶ 45 πογε, θυῖ [ῃς βθῆβε γαῖμεγ ἀἰεγεηι.--Ὁ, ς. ἘΞ) τοδγ ὃς 
τοπάογοαά 85 δδον}; ΠΗ͂, πιυιοῖ [6585 ργοθδθϊθ, πιθαπϑ δ ἴ5 δτεαῖ 

ἴῃ βίγεηρτη, αηὰ Ηδ ἀοεῖῃ πὸ νἱοϊεποα ἴο (111. «οι οι ποῖ) 
Ἰυαάρεπιοπε δπά δδϑιπάδπος οὗ τἱβῃϊθουβπαββ; 866 ΡὮΪ]. ἡ.-- 

εν υθ»7} “0. )αβεῖοα (ορ. 85 343), οὐ σμδυδρέ, 50. ἃ τιδῃ ἴῃ "5 
οαυβα (ορ. 195). Ξ5Ὲ πιᾶν πιεδη εἰἴπεγ σέο (8ο 381}, οἵ ἀριϑτοθν, 
νἶΖ. πιδη᾽ 5 αυοϑιϊοηβ (θυ 566 48' ἀπά δνεπ 43.45:). 

24. Τιἶθ ν. αἷ3ο 8 αν κυναγαΐγ οχργαββαά: δυῖ κ' 18 οἷεαγ, 

δηὰ {πὰ πιδδιιΐηρ᾽ ἀπά ἱπιρ᾽!οδτίοη οὗ (π 6 νἤοΐα ἀρρδγεπεῖν ἰ5 : 
ογάϊμαγυ πιθη ἔβαν αοά; 50 ββουϊά γοῦ ; ἔογ ἴο π6 υυἶβε ἴπ ἐπεὶς 
ον οοηοεῖξ (αυΐ 510] νἱΔεηίατ 6556 βαρίεηϊθβ 8), αοά ρβγϑ πὸ 
τεραγὰ (ςρ. 5}5).----5)62}] τεραγάβ, ρδγβ μεεά ἴο: ορ. Ῥβ. 1485 
δηὰ (νἡτἢ ἃ αἰβεγθηΐ νΌ.) 3512. 

ΧΧΧΥΊΙΙ.-ΧΙ,. 2. δε 5 ΘΡΕΘΟὮ ἱπ ΓΕΡΙΥ ἴο ]οῦ, 
πον βεραγαίβα ἔγοπι [οὐδ᾽ β ἀρρϑαὶ δὲ ἴμ6 δπά οὗ ο. 31 ὉΥ ἴπ8 

ἰηϊογροϊαϊοα οὐ. 32-37: 566 [πίγοά. Υδϑνεῃ ποῦν γαβροπάβ ἴὸ 

700᾽5 ἐγααυθθηον δχργεββεά δηά (3135) [υϑὲ ταϊζεγαϊθα νυ 5} παῖ 

Ηδς ψουά δηϑννοῦ πίπι; Ὀὰΐ ποῖ, ἃ5 ἢα πὰ δϑκεά (4185 δ] δηὰ 

Ρτανίουϑῖν 1323), Ὁ ογπιυ! διηρ᾽ οπαγραὲβ πο ναγδ, ἃ5 βοοῃ 
85 ἴογηιυϊαϊοά, ἰο Ὀ6 βΒῃοννη ἴο Ὀ6 Ὀ4561658, Ὀαΐϊ, 45 ἢ δά ἔδαγεά 

(οἷ 145. 1.420.26) ονεγν Πα περ Ηἰπὶ ἢ αυαδεϊοπβ νοι Π6 
οδηποῖ δηϑγοῦ; δηά γαῖ, ᾿ξ ποῖ δϊορεῖπεγ 85 ἢς δά πορεά, ὈΥ͂ 

ἴὯΟ πιδδῃϑβ αἰϊορεῖμεῦ 85 ἢε μά ἔδαγεὰ ; ἴογ Ὑδῆννεἢ᾽ 5 αυδβίίοηβ 

τε ποῖ αἰγεοίεά, 45 [οὉ παὰ ἔεαγεὰ (9᾽ 6 Ὁ. 39-:86)  τονναγάβ ἱπιρυρη- 

ἴηρ ]οδ᾽ 5 ἱπίερτίῖν, οἵ ξαϑίεηίπρ' οἡ δὶπι ἴπς ΡΠ οὗἉ 5'πβ ρυιπίϑῃ- 
ΔΌϊ16 ὉΥ 5μοῖ βυβετγίηρθ δ5 ἢβ δὰ Ῥδδθη; Ῥυῖ ἰονναγάβ βῃονίηρ' 
790 τὲ πῃ πιαϊπιαϊπίπρ' δἰ8 ον με Πα ἴπ δἷβ ἱβπογᾷποα ἱπὶ- 
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Ῥυρηδά σοά᾽ 5 ἱπίερτῖῖγ. ὙΤδδ ουγγοηΐ ἱπεοτυ οὗ 5ἷη δηά 5ιι δε ρ' 
πὰ ἰεἄ τπ6 ἔπεπάβ {πγουρ ἢ ἱρηογάποε ἴο οοπάεδιηη 0, δπὰ 

7οῦὉ τὰγουρὴ ἱρποόγάποα ἴο οὔβουγα ἴπε νἱάεγ ρυγροβεβ οἵ αοά 

δηά ἴο πιϊδγεργεβθηΐ Ηΐπι. Ιοῦ πὰ ὈῬδθη τρῃῖ ἴῃ πγαϊπίδίηἰπρ᾽ 

διῖ5 ἰηϊορτ ἀπά {Πδὲ ἢ!5 βυβεγιηρβ νεγα ποῖ ἄυς ἴο Π5 55, 85 

Ὑδηνθ βυιθβααιθηιν (427) πιαῖκαβ οἷεαῦ: πα πὰ Ῥδδθη πγοης 

ἴῃ ραβϑϑίηρ Ὀαγοπά [ἢ15 πιαίζογ οἵ ρεγβοπδὶ πον εάρςε, ἀπά ἴῃ 

ταργονίηρ αοά ψῆοβα γᾶηρα οὗ ριγροβα δηὰ δοίΐοῃ ἰδὺ 50 ἔασ 

Ὀεγοπά ΠἰΞ Κηονεάρε. Τῇα πιαΐη ροΐμξ οὗ (δε βρεεοῦ {παῖ 

7οὉ ἴῃ π5. ἱρῃοζαπος παά πιίβγεργεβεηϊεά αοά 15 Ὀγίεῆν ρῥυῖ ἴῃ 

1π6 οπα!] εηρίηρ αιοϑιίοηβ ἢ Ποἢ ἴΠπῸ σρθαοῦ ορεηβ (385) 
δηὰ οἷοβεβ (4ο). Τα πιδίη Ὀοάν οὗ ἴπ6 βρεεοῦ (38:- 3955), αἷβο 

οοπδίβιϊηρ ον ἔπε πιοβὲ ραγί οὗ αιιβιίοηβ, ἰ5 ἀδδίψηβά ἴο Ὀτγίπρ 

ουξ {π6 ἱπιπιδηβίεν οὗ 0 Ρ᾽5 'Ἰρπογαποα ἀπά ἴπε ρτθαῖπεββ οὗ Οοά᾽ 5 

Κηπον]εάρε δπὰ Ηἰβ Ὀεηεῆοεηί υ5εὲ οὗὁἩ ἴξ. ΤΠδδα αυοβίϊοῃϑβ [Δ]] 

ἱπίο ἵννο πιδΐη στοιρβ, γϑξεγγίηρ (1) ἴο {πε ἱπδηϊπιαῖα ννογὶά, 115 
ογθδίίοη δηᾶ πιαϊπίεπαποα, 48. 3; δηά (2) ἴο δηϊπιαῖβ, δπὰ ἴῃ 
Ραγίίουϊαν τυ] απίπιαὶβ, {πεὶγ πιαϊπίθμδηοες δηά Πδῦϊ.5, 4889. χοῦ, 
Τῆα ἤγδί ρτοὺρ οὗ ᾳυοδίίοπβ γεΐεγβ ἰη ἀεῖδ! ἴο {Π6 ογεδίίοη οὗ 

δαγίῃ (61), ἀῃά 564 (5:11); {πε βυιοσεββίοη οὗ πίρ δὲ δηά ἀδὺ (15:16) ; 
τδε ἐχίεηϊ οὗ ἴῃ 568 (16), οὔ {πε τεδΐπιὶ οἵ ἀἄδβαίῃ (17), ἀπὰ οἵ {6 
εδγίὰ (15); [88 Βοπιο οὗ Ἰρῃξ δηὰ ἀδγκηδββ (196), ϑῆονν δηὰ Πι81] 
(5), νἱπὰ (53); τ88 ἀδβοεηὶ οἵ γαὶπ δηά Πρ μιηίπρ' ἴο τπ6 δαγῃ 
(55 2); τ86 οτρίη οὗ γαίῃ, ἄενν δῃηά ἴος (23.89); (ἢ 5ίἴδαγβ (851-28). 
οἷουάς πὰ ΠΙΡΕϊηΐΩρ (645), οἷουάς δηά γαίῃ (57). Ὑπε δπίπιαῖς 
νυ ΠΟ ἔογπι {π6 συδ᾽εοῖδ οὗ αυεϑτίοηβ ἀζε Ἰοη5 ὅ9', (γανεη8 41 η.), 
νὰ Ῥοαῖβ 39᾽.2, νά 5565 ὅ8, να χη 512, οβίγομαβ 15:18, 

οῖβεβ 15.356. μανν κ8 δηά νιϊζυτες 6:39. οης ἀοπιαβιϊοαϊεα (πα 
ΠοΓ56), {Π6 γεϑὲ "ἃ. ὅϑοπια οὗ ἴπΠε8εὲ ρᾳ558ρῈ5 (30᾽5.18. 19.356) ἤᾶνα 
Ὁδδη βυβρθοζεά οὗἉ Ὀεϊηρ᾽ ἱπιεγροϊβίίοηβ, Ὀυῖ ἔοσ γεδβοηβ ἴπδὲ ἀγα 

Ἰῃοοποίιϑῖνε : 566 ου 2015, 

1. γαλισοολ)] 85 4ο᾽- δ᾽ δ. 421 δπὰ {πγουρβουῖ πε Ρτοίοριις 
δηά Ερίϊορυςε ; (5ε6 [πίτγοά, ἃὶ 19).----70ὅ] 15 πιεηεϊοπεά ὉΥ πᾶπις, 
αἰ πουρῆ ἢς ν 8 {π6 ἰδ5ἰ βρεάαίεῦ (ςο. 32-427 Ὀεΐηρ' δη ἱπίεγροΐα- 
τοη) δηά παά ὃιυῖ ὑι5ῖ βηϊπῃεαά βρεακίης, ἱπ δοσογάδηος ἢ 

16 νυτι το γ᾽5 πιδῆπεῦ; ορ. 175, Απὰ {π6 ϑαίδη δηβινεγεά Ὑδῃνθῆ 

κοον 8πά Υδῆνεῃ δηβινεγεὰ ἰπε ϑαΐδη: δηά 50 1 3 χ). 6... 

ΤἼΦ ἐθηιβο651)] (ΠνὉ) μοῦ ψνὰ5 σοπδίἀδγεά ἴο 6 π6 πογπιδὶ 
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ΧΧΧΨΊΤΙΙ. 1 Απά Υδανεἢ δηβιννογεά [οὁὉ ουἱ οὗ ἴπε ἱερεῖ, 
δῃὰ 5αἱά, 

5 ΨΝΏο [5 {π|5 τὲ ἀδγκδϑηδῖῃ ἴπε ραγροβε (οὗ ἀοά), 
νΊΠ νογάς (βροῖκθη) νι πουΐῖ Κηον]εάρε 3 

8 Αἰγά ἃρ τὰν Ἰοΐπϑ πονν {πΠ|κ ἃ πριν πιδπ; 

Απά!] ν"}} δϑῖκ τῃ66, δηά ἀδοίαγα ἰῇου υπἴο ΠΊ6. 

δοσοπηρδηϊπηδηΐ οὗ ἃ ἱπϑορῆδην : ορ. Ρ5. 18, ΗδῦΌ. 3, 5. κοῦ, 

Απά ἤτε ροείῃ Ὀεΐογε Ηἰπι, ἀπά γουηᾶ δδουΐϊ [ἰἴ 15 νεῦυ ἴεπι- 

Ραβίυουβ (π΄ })), Νδῇ. 15, ΕΖΙκ. τ’, Ζεο. 96 (411 τ ΨὉ), Ῥ5. 826 

(ν9). ΟιυἶἊ οἵ {πἰ5 ἰαπιρεβῖ ἴμογα ον οοπιαβ ἴδε νοῖοε οὗ ἀοά 
(ερ. ΕΖίκ. 14 35, οἵ, τ Κ. 1011} μα! δπρίηρ δηὰ αμπεβεοηίηρ, 
δαυΐ ποῖ, 45 ]οῦ δά ἔεαγεά, ογυβῃίπρ Ηἰπι (9:7). Οπ Βυ.᾽5 νίενν 

τῃδῖ {π6 ἰαπιραβὲ 15 {παῖ ἀδβογίθεά ἴῃ 373 566 οἡ 26515- ,χγϑ, 
2. Τῇ αυεβίίοῃ ἱπ1ρ|165 ἃ ἄουδ]6 γορυκα : (1) [Ὁ δ5 βροκβη 

Ἰσπογαπεῖγυ, ὃ; ἀπά (2) μα δδ5 {πεγεῦυ οὐβοιγεὰ νῃδὶ μοι] θὲ 
Ρἱαίη, νῖΖ., {πὶ ἃ ἀϊνίπα ραγροβε υπάθγεβ ἴπ6 σοηδίϊτυϊτοη ἀπά 

τηδίπίεηδηοα οὗ ἴπε ψοτά, , Τῆς αυδδίίοηβ {παῖ ἔοϊονν πᾶν 

ἃ οογγαβροπάϊηρ᾽ ἀουδ]ε αἰηιὶ: [ΠῈῪ βυρραϑῖ ἴΠ τερεδίθεα δηβννοῦ 

πὲ αοὐ Κκηονν5 δηά 9 ἄοεϑβ ποῖ, δηά (παῖ ἀοά δομίενεβ, ἃ5 [οὉ 

οδπηοῖ, πα οηά ἴο ψῃίοι Ηἰ5 Κπονϊεάρε 15 ἀρρί δά (ορ. 4:25).-- 

ανγζομοελ] 1.6. ᾿ϊάεβ οὐ σοῃοθαῖβ (ΟΡ. 425); ορ. Ρ5. 1392. Τῇε 
ἄδγκηθββ ἐαγζορς ποῖ ἔγοπι ΤΉΘΕ.--- Τὰ 6  ηρῥοςο)] ἰὼ ἩδΌγονν ἀπά6- 

βηεά (ῤεροςο, οὐ ἃ β: 2056) ἀιὰ υϑεά ν τι τπ6 ψἱάαβι γεΐδγεησε ἴο 
(οὐ 5 Ρυζροβα οὔ ρυγροβαβ ἰπ ἔπε ννοτ ἀ-ογάεγ; ἔογ {πε πιδδηΐϊηρ᾽ 

οὔ τε ννογά (πγν}), ᾿που δ ἴῃ βανογαὶ οὗ [ἢ Ὁ] ον πρ᾽ ρα 55 αρΡ65 ἴξ 

15 οἰϊεα οἵ πιοζε βρβοίδὶ ρδηβ οὔ ῬΡυγροβεβ οὔ οά, ορ. 5. 329, Εογ 

Ηδβραάκα δηά ἴἰ σάπια ἴο ρ4585 ; Ηδ οοπηπηδηάεά, ἀηά 1ἴ πε σοοά 

(τ. σἰοοά) : Ὑαμννεῖ ἐγυβδίγαϊειςἢ [6 ραγροβα οὗ ἔπ παίίοηβ, Απ- 

Ὠ0 ΠΕ δῖ πε ρεορίεβ ἄθνίβε: Τῆς 2ώηροςο οὗ Υδινεῆ ποθι ἢ 

Βοοά ἴον ἐνεσ, νΥμαϊὶ Ηἰβ πεαγί ἀδνίβειϊῃ ἴο 41] σι δηεγαίίοῃβ ; 

Ργ. 1951, Μδην ἀενίοαβ ἅγὰ ἰῃ ἃ πιδη5 πεαγί, Βιυῖ Υδῆννε ἢ 5 2π- 

2οτο ἰ5 τεα]!Ζεὰ (ὉΠ); [5. 190}, Τῆς ώγῥοδο οὗ Υ δα Ἕἢ ψῃϊοἢ Ης 

Ῥυγροβοίῃ δραϊηβι τ; 4619, ὙΥΠΔΕ] ρυγροβα ἰ5 γθδ]Ζεά (ὈἹΡἢ "Π.}), 
δηά νῃδῇ ] τυἱὶϑ 1 ἄο; 566 αἷβο [5. 519, Μίς. 412, ]εγ. 4029. 

3. Οἱνά τρῤ, εἴο.] ργεραγε ἔογ δοξίοη (1251 η.); ἰηΐο τῆς οοπι- 

ἴδ οοπῆϊοϊ οὗ ἀγρυπιθηΐ ἢ αοά, [οΌ, {πΠκὸ ἃ νναγτῖον (ἘῈἶῖ “ζε 

ὦ »ι΄πὺ). τυῦβὲ δηΐοσ ψΠ ἢ Ἰοΐπ5 ρἶγε (15. 557). 
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4 γΏετε ναϑί ἴδοι ἤδη 1 ἐοιιηάἀεά [π6 φαγῇ ἢ 

Πδοΐαγα, 1 τπου παι υπάἀογϑίαπαϊηρ.. 

δ᾽ ἍΥῦο ἤχεά {ππ τηδάβυγεβ ἐπεγϑοῖ, βίποα ποι ἱκηοννεϑὲ 9 

Οὐ νῦο 5ἰγοϊομεά {86 [πᾶ ονογ ἷξ ἢ 

4-7. Τα ογοδίίοη οἵ [δ δαγίῃ.---ΤῊς δαγίἢ 15 τεργεβεηϊθά 
ἃ5 ἃ ναβῖ δυ]άϊηρ σΑγα ΠΥ σοηπίγυοϊεά ἀοοοτάϊηρ ἴο ρΐδη (δ), 
δηὰ ἰΐ5 ἐουπάδ(ίοη βίοπαβ ἰαϊὰ (6) ἰο πε 101] οη οὗὨ τῃς οη- 
Ιοοίκεγβ (7); [οὉ ννᾶβ ποῖ ἀπιοηρ ἴμεβθ οηἱοοΐκεῖβ, δπὰ μαά πο 

Ρατέ ἱπ ογ ἢγβί-πδηὰ Κηονϊεάρε οὔ ἴπ οεγεπιοπυ (ορ. 1575}, 
1ποῸΡ ἢ Π6 πᾶ5 βροίκεῃ δ5 1 με μαά (6Ρ. 6), Εοῦ δαγίῃ οοποεῖνεά 
ἃ5 ἃ Ὀυ!]άϊηρ,, ορ., 1 Εβῆαγγα 8 [86 βαγίἢῃ (5ο Ζίπιπιεγῃ ἰῃ ΧΑ 78 

496, 51ο, δἴϊεγ [βηβεη), ἴπ6 Βαῦγ!οηΐαη ροεπὶ οὗ Οτγεαιίοη, ἱν. 

143 ΕἸ. (Εορεῦβ, ΟΡ 32): Απά τε [μογά πιδαβυγθά ἴα σοηβίγιο- 

εἴοπ (Ζίπιπιεγη : Ὀυϊάϊηρ ; 5ε6 16ηβεη᾿β ποῖε ἱπ ΧΒ νὶ. 344) οὗ 

16 Πεερ, Απά δα ἐουηάεὰ Εβμετγτγα (:.6. [π6 δαγί ἢ), ἃ πιδηβίοῃ 

Κα υἀπίο 1ἴ2,.Θ,. Τηδ πιδηβίοη Εβπδισα νοῦ πα 811 {6 

Βαάνβῃ. 

4. 1Γ 1οῦ νᾶβ ργδβϑεηΐ αἱ Ὁγεδίίοη (5) δηὰ ἰξ τπογεῦυ ἢ ἢ 6 

δοαυϊγεά ννἱβάοπι (ςρ. 1585), [εἰ Ηἰπὶ ἀῆϑυνεσ [86 αυδδίίοης {παῖ 

[Ο]ονν ἴῃ δδ-,-  ομηπ 647 50. οοπιπιοηΐν ΜΙ πα δαγίἢ 45 ΟΌ]. : 
566 15. 48,8 ς118.16. Ζραο. 121, 5. 242 8012 τογ2ὅ το4φῦ, Ργ. 4}9.-- 

Ὁ. Ορ. 18 ,4͵25.--ὔαεὲ ὠνπάογείαηῖη} ἴιϊ. ἀποτοθαςέ (οτ ποτοθϑ) 
τριοογεία»άέρρ; τῆς ἰάϊοτι 85 [5. 2033, Ργ. 41, τ Γῇ. 1233, 2 (ἢ. 

211. 15. ρα ργοαμαρρ᾽ ῖ5 ἃ ΒΥ ποηγπὶ ἔογ νυ βάοηι, δηὰ οἔϊεη υϑεὰ 

ἰῃ ῥράγδ 16] 5πὶ ἢ ἰτ ; 566, 6.9.» 2812 301, Ὁ. 45, 15. 2915. 

5. Τῆς βοαίε οἵ {8 στεδῖ ἤοιιβα δπά ἰἰ5 ραγίβ ννὰβ ἀείεγς- 

πιϊποά Ὀεξογοῃδηά, δηὰ τηδγκαά οὔ οἡ [ἢ6 5ἰἴθ νὩΟἢ 1ἴ ννᾶ5 ἴο 

ΟσσυρΥ. Ορ. ἔογ {πῸ πιδοαβδιιγεπιθηῖβ δηά [Π6 ιι56 οὗ ἴδ πιδαβυτγ- 

ἰῃρ' ᾿ἴπα ργεραγδίογυ ἴο Ὀυϊάΐηρ, ΕΖίκς. 408-427, Ζεος. 115, ΜῪ 
Βοιβα 58.411 6 Ὀμ1ΠῈ ἴῃ 1Ὁ (]6γυβαίθπι), ἀπὰ ἃ ᾿ἴπε 541} 8 
βίγείομεα ἔογίῃ ονοῦ Τεγυβδίεπι, 2.6. Ῥοῖ ἰεπιρίς δπά οἷτν νν1]} 

Ὀ6 τεθυῖε; 76γ. 43139.--- Ῥ»7λο] οτ, τολαΐ ἐς λ6 τοὴο: δπὰ 80 ἴῃ 
1Ππ6 ᾳυδοιίοη 455 ποῖ παῖ Ὀεϊηρ (ἔοσγ (15 15. αἰγεδάγ ἀεῆηβά ἴῃ 

4), Ὀυϊ ψ παῖ »παηροῦ οὗ Ὀεϊηρ ρίαπποαὰ [6 ννοτ]ά ; ἴδε ἱπΐογ- 

τοραῖϊνε ἰ5 υϑεὰ ταίμογ 5 πΉ ΠαΥν ἴῃ Απὶ. γ2, Α8 ψῆο (ΕΝ, 
“ον ἢ) 58.411 [2000 βἰδηά ; ορ. αἷβο Ευ. 3}9.---- -ϑύηοδ] Ἰγοπίοδ! 
(ορ. 33) οἵ ἡ, (ορ. Ῥε. 205), οὐ ἡδιαζ: 866 ρἢ!}}. ἡ. 
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6 ννμεογεύροη νγα ἴπε βοοίεῖβ {πογθοῦ βυηκ, 

Οτγ Ψῆο Ιαἱά {πε σογηογ-ϑίοηα τπεγοοῖ, 

Τ ννΒοη (Πδ πιοτηΐπρ᾽ Ξῖατγϑ βδηρ' ἰορείδοσ, 

Απά Δ] ἴῃς 5οπ5 οὔ ἴῃς γοάξ Ξῃουίεὰ ἔογ ον 3 

όα. Οπ ψῃαὶ ψεῖς ἴῃς βοοϊκεῖβ (Εχ. 26,9, (δ. 515) οἵ τῃ6 
Ρ᾽Πατα [πὶ βυρρογί {πὸ εαγίἢ (9 ἢ.) πιδάς ἴο γεϑῖ ὃ Ου βοιβίπε 

(267 π.})2 [5 ]οὉ ργεραγεά ἴο δεβεγί {Π|5 πιᾶτγνεὶ ἢ 

ἡ. Τῇ σεγεπιοην οὗ ἰαγίηρ ἴΠς ουπάδίίοιβ οὗ πε εαγίἢ ν 88 

8Δη οσοδϑβίοη ἴοσγ Ἰογοὺβ πιιιϑῖς, ἃ5 ννεγα ἴπ ἐοιιηάδιίοη σεγεπιοηΐεβ 

οὗἁ εαγίμγ Ὀυ]άϊηρβ (ΕΖε. 4104). Τῆς βίηραιβ γεγε βἴδγϑβ, ἤδγα 
σοηροεῖνεά 845 δχί βιΐηρ Ὀεΐογε τἴπῈ ννογ ἃ (οἱ. αη. 118), ἀπά [Π6 
50η5 οὗ {πε ρμοάξ (τ᾽ η., ορ. 5. 290. Α5 ἴπε ψογί 5 ἢγβι 
πιογπίηρ Ὀγοῖα, ἔπε βἴδγϑ 511} Ξῃϊηἰ πρ' βδηρ᾽ {πεῖς βοηρ' οὗ ργαῖβε; 

οΡ. Ῥ5. 192 1485 (αἴξζεγ {Πε τηεπτίοη οὗ ἴπ6 δηρεῖβ δπὰ ἴῃς ποβὶ 
οὗ ἀοά ἰπ ν.ἦ).---δῦ»; 9] γαπρ' οὐἱ {μεῖγ )οΥ δ {πε πιρμγ νου 

οἔὗ ἀοά; 50 ἴπμε 58π|6 νὉ. (17), 4...» ἴῃ 15. 126 2414, Ζεο. “213, 

15. 493 (συδγεοι, (ῃ6 παανθη5) δηά ἰπ ρᾶγα}16115π| νυ τ ἴΠ6 Ξαπια 

νὉ. (0,5) 85 πεσε ἱπ 15. 4425, Ζερῇ. 415.---Ζ δ νπογυιῖρρ' σία») ἴὸ 

ῬῈ ἐχρίαϊηβά δ5 αῦονβ, ποῖ ἢ ΗἸ. 6]. οα [8 ἀπδίορῃυ οἵ [πε 
“Οτίοηβ " οὗἉ 15. 13}0 οὐ τ πιογηΐπρ βίαγ (Εςοΐυβ. 5οῦ (τ, οὶ 
39) δηὰ οἵπεῦβ ποχί ἴο ἰἰ ἰῃ Ὀγρ ἢ π655. 

8 ἸΙ. 7.ε ογίρίμ ο77 ἐδ6 ς6α.--- Τῆς 8684. 5. ἃ Ὀεΐηρ᾽ {πα τνὰ5 
Ὀογη (530 8Ὁ δἱ ἰεαϑί ; ορ. 5. οοὗ οὗ 188 δαγί)---ἃ πιοπβῖεγ πεϑά- 
ἱῃρ ἴο Ὀ6 πεϊά ἰῃ γεβίγαϊης (10) ἸΙεβὲ (βυσῖ πᾶν Ὀ6 {Π6 [που ρὩ) 
ἴ 5δουϊά επάδηρεν ("7 Οοά᾽β ὈυΠάϊηρ, {πε εαγῖῆ. Ετοπὶ 
ποσὶ οὐ ον ἴΠ||8 πιοηδίοσ ννὰβ Ὀογῃ ἰ5 ποῖ 5Ξασἱά ; {πΠ6 ψόοπιῦ 

ἔγοπι νι οἢ 1 ἰϑβιιαά 15 Ἰε υπάεῆπεά ; δηὰ τπι|5 115 οτἱρίη, αηΠ|Κὰ 

τπαῖ οὔ {πε εαγίῃ, 15 ποὶ ἰγασθά αἰγεοῖν ἰο αοά. Νενεγίμοῖα55 115 

ἀερεπάεπος (9) οη ἀοά αἱ δπὰ ἔγοπι δίγι, δὰ (οά᾽ 5 βιιργεπίδου 

ονεῦ ἐξ (10) ἔγοπι ἐπα Βερίηπίηρ οηνναγάβ, ΠΠἸυβίγαϊε ἴΠ6 ρόννεῦ 
δηά νυἱβάοπι ἀπά (ἢ υπίᾳιεπε5β οἵ σοά. Τῆε οτὶρπαὶ ἱπάδρεη- 
ἄδησε οὗ [πε 568 δηά πε βίδεγη οοηπῆϊοϊ νἱτἢ ἴ Ῥεΐογε 1 ν85 βυῦ- 

ἀυεά, δος Ὀεϊοηρ' ἴο {Π6 τῇ γἐΠοοργ ᾿γίηρ' Ὀεπὶ πὰ ἐπ 686 νογβαβ, 

Αῦα ὈΪυγγεά Ὁγ {πε ἔπιπάαπιοηΐαί πηοποιίπείβπι οὗ ἴπ6 νυγιϊοσ, νῃῸ 

ἔογ ρυζροβεβ οὗ ροείγυ ἄοες ποῖ, βοννενεσγ, γείγαϊῃ ἔγτοπι ἱπῖγο- 

ἀυςσίπρ γα 8 (παὶ ΟΠ τοοαῖνα ἰδεῖγ [1] ἐχρίαπαίίοη ἔτοπι 
Ῥοϊγιπείϊβεις τπουρῆϊ: 566 οἡ 712 οἱ 2612, 
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8[ὁ0γ ψἤεγα νναβὲ που] ΓΒ δη} {πε 568 Γ ννὰ5 Ὀογη, ἢ 
ννἤδη ἴἴ Ὀαγδῖ ουἱ, ἰδβυίηρ ἔγοηι ἴῃς ΟΠ ἃ 

9 Πεη 1 πιδάς {πε οἷουά 115 ναγηθηΐ, 

Απηά {Π6 τη ϊοῖκς οἱουά 15 σννδάα]  ς -Ὀδηάδ, 
19 Απά Γ ργεβογ θεά [8 1 {{π||} ἔον ἴΐ, 

Απά 56εῖ Ὀδτ5 δηά ἀοούϑ, 

" Αηά 5414, ““Ηἰεπογίο ἔπου πιαγαϑὲ οοπια, δηά πὸ δισγίποτ, 

Απὰά Βεῖὸ 5841 (ἢγ ργουά ννᾶνεβ Γ δε βίαγοά 1"Ὁ 
13 Ἡδϑβὲ δου (ενεγ) βίπος [ΠΥ ἄδγβ (Ὀ65.4η) οοπιπιδηάδεά {πὸ 

τιογηΐης, 

(Οὐ) μαβὲ ἰδοὺ οαυδεά {πΠ6 ἄαννῃ ἴο πον 18 ρίδσε; 

84. Ἦ 454 λὲ δοζρεα αδομέ ἐλδ ςεα τοῖϊὰ ονς, Μ᾿ ὨϊοὮ 15. τη- 
βδιιϑίδοίοσυ : 866 δ]. ἡ. Ὅυ. (ϑολόξκ τ. Ολαος, 92), τοῖο 

λοίῥοα, ἐ.6. τοπάετεά τπς ἤγβί βογνίσαβ (ΟΡ. ΕΖζί. 165), τολδρ 
εἰς, ἢ----7Κ.ε τοορι] ἴὲ 15 αιιεδεϊ παρα ψμεῖπεγ (ἢ ττίτεγ δὲ δἱἱ 

οἰδαυϊγ ἀεβηεὰ ἰο Πίπιβεῖξ παῖ οὐ σῆοβε ννὰ5 ἰπθ ννΟπΌ, 

νυ Βεῖπεῦ οπδοβ (Ώι. Ῥεδίκα) ογ {με ἱπίεγίον οὗ τε εαγίῃ (Ὁ].). 
9. Τιε ἢρ. οὗ {π6 πευνθογη οἰἹ]α ἰ5 οοπιίηυδά ; ἱπιπιεάϊαιεῖΥ 

αἴτεον δίγιῃ, ἴξ πλυβὲ Ὅ6 " οἰοίμεά αηά ἢ σιναάδαϊεά (ΕΖίκ. 164), ἀηὰ 
ἔοτ ἴπ656 οῇῆοεβ {πὸ ποννθογῃ ρίαπὶ ννὰβ ἀδρεηάδηϊς οἡ Ὑδηνθῃ. 

115 ναγπιθηῖβ ἀγὰ ἴῃς οἱἷουάβ πὶ ραΐμεγ ονοῦ 115 βυγίδοα; (5 
βνδ]Πηρ-Ὀδηά5 [π6 ἀδγίκηαββ οοησεῖνοα 845 δυγγουπαϊηςν ἴΠ6 

ΠοτίΖοηῃ. 

1ο. ἢ, 4πῶώ 7 ὅγαζο νην ἰῤρνιΐδ, οὐ δοωηαῦν, ἁροη, οἵ σραΐηδέ 
Ζ,, νν Ὠϊ ἢ 15 συρροβαά ἴο πιϑδη 1 πιδάς πε Ὀγοόίθη, ἱπἀεηϊεά οοακὶ 

11η6 [15 θουπάδτυ : 566 ΡἈ]]. η.---Ὁ. Ὑδην εἢ ργανεηίβ πα πιοηβῖον 
ἔγτοτι δβοδρίηρ ἔγτοπι [15 δ᾽] οὐἱεά {ἰπ|τ Ὁν πιεδηβ οὗ Ὀαγγθά ἄοογϑβ. 

Ι1ὉΌ. 866 ΡΗ]. ἢ. Ὅρ. ῥ5. 80. 

12-156. Τῃε οοπϑδίδηξ γοΐιγῃ οὗ πιογηΐηρ δηά [ἢς εἴθε 
οὗ Ἰἰρδι.--Ἔνογυ ἀδὺ βίποα ἐπε ννοτϊά δερδὴ πιογηΐηρ δὰ5 
ὈτόκΚαη δηά ᾿ἰρῆς μ85 ρἰαγεά 15 πηαγνϑου5 ραγί--- εἰ ῃῖοδὶ (1δ: 1δ) 
δηά ρῥῇῃγϑίοδὶ (12)---ι (οὐ 5 σοπιπιαπά ; Ὀὲ (13) Πα5 [οὉ, ποῖ ἰη- 
ἀεεὰ “λγοιρλοιι 15 Ὀτίθ 116, θαϊ οα ΔΥ 5ἰπρῖς ἀδν οὗ ἰΐ, ἰδβδυεά 
1π6 σοπιπιδηδ δπὰ βεδοιγεά 115 ἀϊδοπαγρε ἢ Οη (Πε6βὲ νν. 866 

ΡὮΠ]. π. οἡ 16 (επά). 

12. Ἑδοῖ ἄδγ ἴδκεβ [15 ἀρροϊηϊεά ρίδοε (ορ. 3519) αἱ ἀοά β 
σοτηπιαπά. 
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Ἰ5 ΤΉδι ἰ( πιρης ἴακε Πο]ά οὗἉ [πε 5Κίγίβ οὗ τῆς δαγίῃ, 
Απά {δῖ (50) ἴῃς τνυοκεὰ πιρῃι 6 βῃδίκεη οἱ 1 9 

ἘΠ 1Ὸ Τμδορϑίῃ {πὸ οἷαν ππάεγ ἃ 5ϑδὶ, 

Απά ΓῚ5 ἀγεὰ 1|Κε ἃ ραγπιθηΐ ; 
16 Απά {πεῖν Πρ 5 ν  ΠΠοϊάδη ἔγοπι ἔπε πυϊοκεά, 

Απηά {πε ταῖββά αγηὶ 5 Ὀσοκεη. 

16 Ἡᾷξβὲ ἴπου οοπια υηΐο ἴδε βρτγίηρβ οὗ ἴΠ6 56δ ὃ 

Οὖ παϑβὶ ἴδοι ννγαϊκαά ἴῃ ἴῃ γβοδββθβ οὗ ἴδε ἄδερ 9 

1 δνο πὸ ρμαῖΐεβ οὗ Πδαίῃ θεθη γενεδὶβά ἴο ἴπεε ἢ 

Οτ βᾶνε ἔπε μδίβ- κεαερεγβ οὔ ᾿δγκηθββ Ἔνοῦ " βεεη {πες ᾽ ἢ 

13. “Τδε ἔδοϊ παῖ ἐπε ἴἰρμι πδ5 {πε εβεοὶ οὗ ἀειεοϊηρ ἀπά 

ἀϊδρεγβίηρ ονϊ- ἄοογβ ἰα ἜἼχργεββεά ὑπάθγ ἃ Ὀδδυζξα! ροσίοδὶ 

ἤἄρυτγε: πε δαγίῃ 5 ρἰοϊυτεά ἃ5 ἃ ναβῖ οονετῖεϊ ; δηά {πε ἄδνῃ, 

Μ Ποῖ ἀατγίβ ἱπ ἃ πηοπιθηΐ ἔγοπι δαϑδὲ ἴο ψεϑὶ (Ρ5. 1399), βεἰζεβ 

τι]5 Ὁ 115 οχίγαπ τείας, Ὀγίηρς ἴο ρθε (πὸ νὶοκαα ἀροη ἴξ, ἀπά 

βῆδκαβ {π6πὶ οδ΄ ἴὲ ΠΚὸ ἀν: (Ότ.); ορ. ἔἕογ τε ορροπιτἰοη οὗ 

Ἰρδξ ἴο εν] -ἀοοτβ, 2415.}1.-- δα γές οΥ ἐλο φαγίλ] 37. 
14. ΤΙ εἀγίῃ, ἀερείνεά ὃν πἰρῆς οὗ Ῥοΐῃ ἔοτπι δηᾶ οοΐοιι, 

τοοοῖναβ θοϊῃ δρδίη δὲ ἄδννῃ, ψῃΐο " βίαπΊρ5 1 δἴγεβῃ, 50 ἴπδῖ 

411 οὈδ͵εοῖβ οἡ ἴξ βίδαμά ου ἴῃ οἶθαγ γε] ἰοῦ, ἀπά ἢ οοίουγϑ ἰξ δέγεβῃ 

8ἃ5 ἃ Βατγηγεηΐ {παῖ 15 ἀγεά.---ῆς ἀνο4] Ἰ ἐλεν (ἱ.6. τὰς οδ᾽εοῖβ ου 

[πε εδγίἢ) σέαμῆ γογέλ. 
15. Ονεγίακεη ὉΥ πιογηΐηρ ἴῃ ἴδε Ρυγϑυΐ οὗ ΒΙρῃοπαηάεὰ 

οτίπιθ, ἴπ6 τυϊοκαά ἀγα Ὀγουρῆε το }υεῖοα ἀπά ρυπίϑμπιθηῖ.--- ΖΑ δὲν 

ἀρὰ 2] νἈϊοἢ 18 ηἰρδε, ἀαγίκηεββ; 247. 
16-18. Τὸ ἀερίῃβ δἂπά Ὀγοδάξῃβ οὔ {πὸ δδγιῇ.--- ας 

1πλϊτοὰ 85 ἰ5 0 ̓ 5 γᾶῆρα ζὨγου Ρ Ἢ {ἰπ|6, 15 πἷ5 γαηρα πγουρἢ 

5Ρ866 : δ6 85 πδνεγ ἕδιβοπιθά ἴπ6 ἀερίῃ 16, ηογ ἰγανεγβθά {Π6 

Ὀτγοδάςῃ 18, οὗ ἀοά᾽ 5 ογεδίϊοῃ. 

τό. 52» έρρ5] 16 115 θ6 {π6 πιεαηίπρ' (566 ρῇ]]. η.} ἴπε τγαϑέεγ- 
6ῃοδ ἰβ ἴο ἴπ6 ““πίάάδη ομδπηθὶς σοηηοοίίπρ ἴΠ6 568 νυ {Π6 

Βτεαῖ δΡγ85 οὗ ψαῖεγ (18 ““ρτεαὶῖ ἄδβερ), νοῦ (86 Ηδργονβ 

οοποείνεά ἴο εχίεπά ὑπάδγ πε δαγίῃ. (Ρ5. 245 136΄: ορ. 

αεη. 4955, Εχ. 205), ἀπά ἔγοπι ννῃϊοι 1Π6 νναῖεγβ οὗ ἴῃ 56εα ννεγε 

Βυρροβεά ἴο δὲ ἀεγὶνεά " (Ὁ τ.).--- αὐ οοςϑο9] 586 ΡἈ]1. πη. πὰ ι εἴ ἢ. 

17. 1 ἰπὰ ἀερίῃα οὗἩ πὲ 566 (16) ἄγε ὑἀηρκηοόννη ἴο ἴοβυ, 511] 
ποτα πε ργεαίογ ἀερίῃβ (118 γ9 265, Ρ5. 86:3, Εφὶκ. 328) οἱ 
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18 Ηρϑξὶ ἴπου 5σῆονη ἔπ γ56} διἰεηξῖνε ἴο ἴπ6 Ὀγεδάτἢβ οἵ [Π6 εαγίῃ 

Πεοΐατοα, 1 που Καονναϑβί [ἰ 411. 

19 ΜΗ ΟΝ ννὰν ἄννε!Πεἰἢ Τρ; 
Αηά ἀαγίκης55---  Πογα 15 [15 ρίδοα ; 

30 Τῇδι τπου 5μοιϊάεβι (ακα 1 ἴἰο ἰἰ5 Ὀουπάδγγ, 

Απὰ " ὑτγίηρ ἴἴ ἰηῖο Ἶ {π6 ραῖῃβ ἴο 15 μοιι56 ὃ 

31 ΤΉοιι Κπονεβέ, ἔογ ἔπε που ψαϑὲ Ὀογη, 

ἈΑπά πὲ πυπιδεῖ οὗ τ ἀδγϑ 15 σγεδῖ. 

58:01. Τῆς ἀατίς υηδεγινογίά, ἴῃς ραϊεά τεαΐπὶ οὗ ἀδαίῃ, 15 

ὍὌΡρεῇ δηά ΠΟΙ Κηονη το Ὑδμνεῖ (265); ενεη [[5 ουϊδίάε ἰ5 

ἀπκηονῃ ἴο [ο0Ὁ ; οπε ἄδΥ, πο ἀοιιδί, ]οὉ 11 566 ἴοβθ ραῖΐββ, 

Ῥυξ δα ν}]} ραίη μἰ5 Κπονθάρα, ἀηϊκὸ Ὑδμν ῖ, δἱ ἰπ6 Ἔχρθηβα 

οὗ ἐγεεάοπι δπά 11. δῖ τξῷ Αρδάδοη (2823) -- 5ῃεοϊ (266, 
Ρ5. 65).---ΟΑὐέσς οΥ εαέλ)] Ῥ5. 916 τογ'δ; ορ. ““ραίεβ οὗ 58Πεοὶ,᾽" 

15. 4819 ἴῃ 411] ψηϊοῦ ραββθαρεβ, αἰ εγαμηενγ ἔγοπιὶ ἤεγα, ἴπα 

ΡΒαῖεβ οἵ ἀεαίῃ γα οοποείνεἃ ἃ5 δρργοδοῃπεᾶ ἰῃ βενεγε 5ἱοῖκ- 

Ὧ655.---ΟΑαέσ-ἀσεβον5] 50 (τ: 9 φσαίες, 45 ἴῃ ".---  αγζηισς:] ορ. 
τοῦ! : ἔογ [88 Ψογά (πηῦν) 5εὲῈὲ 36 π. Ορ. ἴπ6 υ8ὲ οἵ ἀδιίκηεββ 
(Ἴη || Ιαπὰ οὗ οὐ! νίοη) οὗ 5Πεοὶ ἴῃ Ῥβ. 8818 (λ 100). ταυε. .. 
Εδυ6 ϑδη: ἐΐδο 2] Ἰὴ σαν ἕλοι 5.6} (ἃ λαυο. . . ἐογγίβοα ἐΐδο, 
πε ραῖε-Κεαρεῦβ θεΐηρ᾽ οοποεῖνεα 845 τευ ἐγ ρ᾽ πιοηδίεγϑ. 

18. Αἐονέξυε 10] 5866 ῬἘ1]. ἡ.; οἵ, ὁ λαυε ὠπρογεξαραέρ, 
(ἢ) ο"---Ὦ. Ορ. “".---Βι. θυ. 566 ἴῃ 1 τῆε ἀΐγεοι οοπεηιπαίίοη οὗ 
115 ν., θυ. ρἰδοῖηρ 19: αἴζον 16 

1Ιοῖ. Τῆς ποηιεβ οὗ ᾿ἰρῃξ δηά ἀδγίςῃ:θ55.-- - ΤΡ δηά 
ἀδικπεββ, βδίποα ΠῸῪ ψεγα βεραγαίεα (6π. 135) δὲ ογεδίίομ 

(ορ. ““τπεη,᾽ 31), πᾶνε βεραγαῖα ἀνε! ϊηρϑ: ρμς δὲ οἷοβε οὗ 

ἄδγ, 115 ἀδῖγ ννογὶς αργοαά Ὀεὶπρ ἄοπα, τεΐϊαγῃβ ἴο 115 ἤουβθ, 

δηά 30 ἀοεβ ἀδγίζῃηβϑβ δὲ ἔπε οἷοβε οὗ ηἷρῃιϊ. οδβ ]οῦ Κπον 

ΜΉΘ Ὺ ἴπ6 56 ποιιβε5 ᾿ἰα Οδη δα ἴδκε Πρ ογ ἀδγίκπεββ 
ὄνβη ἴο ἴδε οοπῆμπεϑ οὗ [5 ῃοπα, ἴο ἔπε ραῖῃ5 πὶ 16δά τρ ἴο 1 ἢ 

ϑοπια (Ὀ]. Βι.) υπάεγϑίαπά 395. τὸ γεΐδεγ ἴο ἔεϊοπίηρ ᾿ἰραϊ ος 

ἀδγκηθββ οὔ οὗ [5 ἤουβα ἰπῖο [π6 ἴαγγίζοσυ οἵ τερίοη ἴῃ πο 

τ πᾶ5 ἴο Ἔχϑγοῖβα [15 ἀδιϊγ διησέίοη, 290 ἐο ταἰκίηρ᾽ 1 Βοπια. --- 
τίη ἐξ ὠηέ0] ΜΗ ἀέροσνη οὐ πριάσγείατια. 

21. Ἰτοηΐϊοδῖ: οὗ σουζβε ]οῦ Κηονβ; ἔογ πα 15 85 οἷά 85 

ογεδίϊοη : ορ. 157 (ΕἸ1ρ}42). 
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35 Ἡξ5ι ἔδοιι δπίογεά ἰῃς ἰγοαβυτίαβ. οὗ 5δηονν, 

Οὖ 5βαϑῖ ἴδοι {πα Γ 5ἴογθ- οιι565 1 οὗ Πδ!], 

31 ὙΥΠΙΟΙ 1 πᾶνε τοβογνοά δραϊηβί {πε τἰπια οὗ ἀϊϑέγοβϑβ, 

Αραϊηβι {π6 ἀδγ οἵ ννᾶγ δηά οὗ Ὀαϊι]ε ἢ 

3. ὙΝΗΙΟΝ ἰ5 [πῈ ΑΥ ἴο ψπετγα ἴῃς Γνηα 15 ἀἰϊπιτ αξεά, 
(Απά) τῇς βίγοσοο βοβδίϊεγεὰ ονεῦ [πε δαγίῃ ὃ 

36 Ψ,Ώο παῖῃ ομδηηεὶεά ἃ σοπάϊξ ἔοτ τῆς ταϊη-οοά, 

Ἀπά ἃ ΝΥ ἔογ {πε Πρ μιηίηρ οὗ πε τππάσδτ; 

22ἴ. ϑηον δηά μιαἱ!.--- 7γεαςμνγίθε) ορ. 379 α., Ὁ. 2813 (““Πἷς 
Βοοαϊν ἐγεαβυγυ ἴπε πϑανεηβ᾽᾽)}, [6τ. τοῖδ (“"ΗδἊ Ὀτγίηρειῃ ἔοτίἢ 

νη ἔτοπι Ηἰβ5 ἰγεαβιυγίεβ}), Επη. 41’ 6051 (ομαπιρογβ οὗ 
νἱηάβ, δπονν, πιὶϑί, γαίῃ, ἰγβαβιγυ οὗ ρεαῖβ οἵ {πυπάετ).---δζογε- 

λοιι565] ἸΗ ἐγεασμνίες, ἃ5 ὃ. 
23. ϑῆον δηά [41] ἀγὲ κερὶ Ὁγ ἀοά ἱἰη Ηἰβ βίογε-ουβεβ Ε]] 

Ης τεαυΐγεβ ἴπθηι ἔογ ριιγροβαβ οὗ ᾿υάρεπιδηΐ, 6... ἔογ τυϊπίηρ' 

{ἢ Ἴγορβ οἵ ενὶ]-ἄοετβ, ογ ἢ σοπίουπάϊηρ ἴπαπὶ ἱπ Ῥαϊε]6. Ορ. 

Εχ. ο᾽5.25.Ις, 2817, ΕΖΚ. 1.3.8, Ηρ. 217, 5ῖγ. 20᾽ 3: (ῆγτε δηά ἢ δ]! 
«ον. {8ε5ε αἶθο ᾶἅγὲ ἔογπιεά ἔος υάρεπθηῖς . .. 41] ἴπε5ὲ ἀγα 

ογθαϊεα ἔογ {πεῖγ 1865, δπά ποὺ ἀγα ἴῃ Ηἰ5 ἰγθαβΌγυ, δραϊηβί 

[πὸ {ἰπτὸ θη ΤΠῈῪ ἀγα γεαυΐϊγεα); ἔοτ 841] ἰπ Ὀαξεῖθ, 05. τοἱϊ, 

15. 2οἦ-; ἔογ βδῆον, : Μδο. 1272 (ποῖ οἰϊεά 45 ἃ αἰϊνίπε ᾿υάρο- 

τιθη1), Ρ5. 6814 (Ρ).--- ΑἸ ἐσογυεά αραΐμ] 566 ΡΒ]. ἢ. ἀπά διδ, 
24. Νιμά8. πᾶνε {πεῖγ οἰϊαιηθεγθ, ἴοο; δυΐ ψποτεῦ Ορ. 

Ἐπ. 414 6οξ, ““δηὰ ἐπε δηρεῖ. . . δῃονεά πὲ. . . ἴδα 
σοπμαπιῦοῦ οὗ πε ννἱπάδ, ἀπά ἤον ἰδ ννῖίπᾶς δἵα αἰϊν: 6α."-- 

Ῥέα] Ὦ ̓ ζρλέ; 566 Ρῃ1]. ἡ. 
25-27. Το πιαῦνεῖβ οοπηποοίθα ψἱτ ἐπ ἀεβοεηΐ οὗ γαίῃ, 

οπα σοπηπιοῃ 4150 ἴὸ ᾿ἰσπέπίηρ. Τῇδ ταὶπ (1) ἀεβοθηάβ ὉῪ ἃ 
ἍΆΥ ἀείεγπιπεά (ςρ. 2855) ἔογ ἰἴ, ἃ5 αἷδο ἀοεβ {πε ᾿ἰρ αἰπίηρ, 

Βοννανοῦ παποῖ [ἃ πιᾶγ ἀρροαῦ ἴο δβῃ αἱ δαζαγά : (2) πε γαΐϊῃ 

[115 (ποῖ οὐ ἔογ {με βεγνίοα οὗ πιᾶη, Ὁ), 16 ]Π ρ΄ Ραγροβαβ 

οἵ σοά νοῦ πᾶνε νἱάθγ ορ͵εοιϊβ {Ππᾶπ πε, οὐ πη δρϊϊοά 

σουπίγυ ; ἴογ (58 ψιάθτ γαηρα οἵ σοά᾽β ργονίάδποβ ἰδῆ ὑποοη- 

β'ἀογοά ὃγ ]ο0Ὁ ἴῃ ῖ5 δηϊῃγοροοθηϊγίο ἀϊβοιβίοη οὗ ἀοά᾽β ψᾶγ5, 

ςρ. 3918: ἀηά 5. 104}6:18. 20.235, 26 
25. Ολαηηοθα] ῥέα, ορ. 2εῖορ, οκλδηπεὶ (295).---Α οοπδμε 

{πε βαπιθ Ψψογά 8 υϑεά οὔ ομβαηππεῖβ ἔογ ἱγγίσαϊίίοη (ΕΖ. 
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36 Οφυπὶπρ ἴ᾿ ἴο γαίῃ ου ἃ ἰαπά (μι ο ἢ) ποηα (1πΠ|4 16 [}}, 
Οη {πὸ τῇ δτηθ55 τυ Πογοίη 5 ΠΟ πιδῃ ; 

51 Τὸ 53δ[ἰ5ὲν ((ῃε ΪἸδηὰ οὔ ἀδναβιδιίίοη δηὰ ἀββοϊδιίοῃ, 

Αηά ἴο πιαῖκε Γέπε {πἰγϑῖγ (14π4}} βργουΐ ἢ γουηρ 
5ταββ ὃ 

35 δίῃ {πὲ γαΐῃ ἃ ἔδίμεγϑ 
Οἵ νῆο παίῃ Ὀεροίίζεη {Π6 ἀτγορβ οὗ ηἰρἢϊ-πιϑι ἢ. 

39 Ουἱΐ οὗὁἍ Ψψῆοβε νου οδπιε ἴδε ἴσα ὃ 
Απά Ψῆο ράνα Ὀἰγἢ ἴο [πε ποᾶγ ἔγοβί οὗ βεάνϑῃ 

80 1ΠΠΚε ἃ βίοῃε τνδΐογϑ Γ σοῆογε τορεῖδετ 1, 
Αηά {δε ἔδοε οὔ ἴπε ἄδερ Γ '5 ῃἰἀ θη]. 

51 Ῥοβὲ που ξαβίεη [πε Ὀαπάβ οὗ πε ΡΙεἰαάε8 (9), 
Οἵ υπίϊε {πε οοτάβ οὗ Οτΐοι (9) ἢ 

413), ΡΙρΡ65 ἔδεάϊηρ ἃ γϑβογνοὶγ (15. 75), ἃ ἰγεποῦ ἴο οοπίδϊῃ 
ψαῖογ (1 Κι. 1883): πεῖὰ οὗ ρίρεβ σοῃοεϊνεα 8ἃ5 εχἰβεϊηρ' ἴο σοῦ- 

ἄυςι {πε τίη ἄοννῃ ἔγοπι μεάνθη ἴο βαγίῃ.--- απ ]οοα] μετα (ς. 
Ρ5. 325 δηά {πὸ νΌ. ἴῃ 15. 88) οὕ ἃ ἤδᾶνυ γαίῃ ἀεβοθηάίΐηρ. 

25Ὁ. -- χ᾽, 
27. Τλίγεζν ἰαμ6] Ἰὴ ῥίασο οΥ οογπέμρ “ογ͵έλ: 5εὰ ρὮΪ]}. ἡ. 

28. Ἑδίη δηῃά πἰρ πῃ -πιὶδῖ.-- ΤΉεβε τμΐηρα παν πὸ πυπιδῃ 
βουγοε ; νἢ της ἤρυγεβ οὗ Ὀερειπρ δηά Ὀίγίῃ, ορ. 85.-- 
Μνῴρλενξ 2019 π. ᾿ 

249-30. Ετοβὲ δηά ἰςς.-- -Ἐτοζεη νναῖεγ 15 50] 85 βἴοπε 
806. δηά ἢ [465 ἴδ 511} αηέγοζθη ννδΐογ Ὀθπεδίῃ ; 566 Ρῃ]]. ἢ. 

41ἴ. Το βἴδγβ δῃά Ἵοοῃβίο δι οῦ5-- -οδη ογ ἄοεβ ]οῦ, Π|Κὰ 
Οσοά, τερυϊαῖς τ πιονοπιθηΐ οὗἨὨ ἔπε5ς, σδυβίηρ᾽ {Πεπὶ ἴο τγίβα 

δῃά 5εῖ, δπά αἱ ἀϊβεγεης {ἰπιῈὲ5 οὗ γεᾶγ ἴο ἴδακε ἀϊεγει ροϑὶ- 

τίοπϑ ἴῃ 1π6 δανθῆβ ἢ ΤΏΪ5 ἴῃ ρδησγαῖ 56 Ὲπὶ5 ἴο 6 ἴδ 56η56 

οἴτπε νν., βουρἢ ἴῃ ἀεἴ8:15 (Π656 αγὰ ἔ}]}} οὗ υποδγίδιηεῖθβ. ΤῊ 

οοπϑίο!]!δεοηβ ἀρρδαγ ἴο Ὀ6 πιεπίἰοηεα Πεγα, δῇοσ {πῸ πιδεΐθογο- 

Ἰορίςοδί ψφυεπιΐοηβ οὗὨ 25:39. ὁ δοοουηῖΐ οὗἩἨ [6 δποίεπὶ δϑβϑβοοίδίίοη 
οὔ {δεῖς πιονεπιθηΐβ ἢ Τμδηρο5 ἴῃ ἴπ6 βθδβοηβ δηὰ ψϑαῖποῦ 

(566 ου 97). 
21. Τῆε νῦβ. ἃγὲ οεγίδί ΠΥ δηπμεῖοαὶ, (π6 πουηβ {που ρἢ 

τῇοῖγ πηδδϊηρ 15 ὑποεγίαϊ πΠ) ἃγα ὈγΓΟΌΔΟΪΥ βυποηγπιουβ; ἴπα 

Ἰἀδητβοδιίίοη οὗ {πε σοπβιο]!] διίοηβ, ραγιϊσι]γῖγ τ 6 ῬΙείδάες ἰ5 

ἀϊβρυϊεά (5ες οἡ 95). Τα πιεδηϊηρ ἴῃ βἜπεγαί ἄρρεαῦβ ἴο 6: 
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οϑη γου, {πὸ αοά, ἔαδίθη ἱορεῖμπεγ (βοπμειίηρ᾽ θεϊοηρίηρ ἴο οὕ 
βοπηίπίηρ᾽ οοηδιτυτ[ΠΡ} οπς σοηπϑεοϊ]αἰίοη οὐ ππέδϑίθη ἀποῖπαγϑ 

ἴῃ νῖίενν οὗ {πε οοπβίβίθηϊ ἴοπα οὗ ἴπ6 αὐοβίϊοηβ ἐπγουρβουξ {ΠπῸ 

Βρεθοἢ---οδῃ οὐ ὅοε5 ]οῦ ἀο ψῇαὶ αοὐ ἀοε5 ὃ---ννὸ πιυδῖ τὰ]α 

ουὖἵ νῆδῖ ἴῃ (561 νου]ά 6 ἃ ρεγέδβοιγ ροβϑβίδίβ δἱϊεγηδενε: σδπ 

700 δϑίδη ννῇαϊ αοά ἰοοβεβ, ογ 'Ιοοβε δὶ αοά ἔδϑίϊθηβ Οοη- 

Βααυθηεν Πα σοηδίο ]διίοη παπηεά ἴῃ δ νὰ5 δου! σοηοεῖϊνοά 
85 Ὀεΐηρ, δἱ ἰεαβὲ αἱ {ἰπιε8, Ὀουηά, {πα ἰπ ἢ ἂἋ5 υπρουπά. Βυΐὲ 
νυ (6 ἀαιδίριν οὗ {πε ποιηβ, [6 υποεγίδϊη ᾿Δεηςἰβοδίίοη οὗἅὨ 
τε σοηϑιε!]!δίίοηβ, μὰ ουγ ἱπιρεγέεοϊ ηον]εάρε οἵ ἴῃς Ηεῦτγεν 

τα ΠΟΪΟΡΎ οἵ βἴογιεβ. οὗ ἴπ6 σοῃϑβίβ ]δίίοηβ, ἐξ ἰ5 ἱπῃηροβϑίθϊα ἴὸ 

δεῖ Ὀεγοπὰ νϑίυ υὑποογίδίη οοπ)εοΐυγεβ 85 ἴο ἴπε δχδοῖ πηδδηΐηρ᾽ 

οΥ ἴδε ὄἜχδοῖ παίυσγα οὗ δὴν οὗ {π6 πιγίδ5 νΠοἢ πιᾶν Ὀ6 Δ]]υἀδά 

ἴο.---Ζ φέρη ἐλθ δανιεῖς 97] οτ, “αϑέθηι ἑμίο α οἰμδέον : (Ἀϊβ ἢδ5 Ὁδθη 
Ἔχρίδιπεὰ οὗ ἴπ οἴοβειθβϑβ οὗ ἴπε βἴδαγθ ἴο οὔθ δηοΐδπεοσ ἰπ ἴπ6 

ΡΙείαάες5ς (Ενν. 1. : ἀο γοὺ ραγρείιδιυ ἵκααρ (ἢς 5βίαγβ οὗ {π6 

ΡΙεἰδάες οἱυβίεγεά οἷοβα ἰορείπογῃ), οὔ, ἰῇ ναγίοιιβ νγαγϑ, οὗ 

ταβίγαϊηϊηρ ἴῃς οοηδίοϊ]δίίοα ἰῃ αιεβιίοη ; δ.». ἴποβα ψῆῸ 

ἰδεπεῖν τ[Π6 οοηϑιθδζίοη ποῖ νυϊτ της Ρ]εἰαάδ5, Ὁ ἢ Οδηῖ5 

ταδῖογ τπϊηῖς οὗ {π6 οπαίηβ τ ἱἢ νοι Οτίου γοβϑέσγαϊ 5 δ15 ουπά 

(5ο Βυγηευ, Δ΄. 4782); Ὀὰχὲ ἐπ58. παῖζε {π6 δοινιγ οὗ σοά 
βϑοοηάδτγυ, δπά ἴδ αὐυεδίίοη δαιίϊναϊεηΐϊ ἴο, Οδη γοιι, {|κὸ Ο»ίοη, 

μοϊά {πὸ- Πορ᾽ ἴῃ ομδοκὴρ Οη ΑΝ. ΕΝηι. (πιεδηΐηρ, Οδηβὲ 

που δἰηά (Π6 5ι᾽νοεῖ ἸηΠηιδηοαβ οὗ (Π6 ΡΙεἰαάδβ, 50 85 ἴο γαϑίγδιῃ 

δα ρταοίουβ βοᾶβοῃ οὗ βρείηρ, οἵ ἢ ἀϊβπιίββ ννἱηΐογ είογε ᾿ΐ5 

εἶπχα ὃ) 566 Ρἢ!]]}. η.---Τ δ ῥἰθἑαα65] οἵδε Ἰἀε πε βοδίοης ἀγα σδηῖ5 
πιδῖος (Ξεα ἰαϑὲ π.) ψῃϊοῦ σοηϊδίηβ ϑίγίις, ογ ἴπΠ6 ϑοογρίοη 

(Τἐὔββη ἴῃ ΖΑ͂ 1. 264).---- σέο ἐλδ σογάς οΓ Ονΐο"] 1 " τεΐεγβ ἴὸ 

τῆ οοβθῆβϑβ οἵ ἴ8 βίδγβ ἴο οπα δποίδποσς ἱπ ἴθ οοπϑβίθ] δίίοη, 

115 ϑῃου!α τεϑίεγ ἴο {πε ρτεαίον αἰβίδπος Ὀεΐνεθη πὰ βίδγϑ οὗ 

ΔηοίπΠοΥ : 50, 6.,9., Βὰ.., Ψῇο 5665 ἃ τεΐδγθησα ἴο ἴδε οοηβρίσιοιιβ 

σἤδηρα ἴῃ δρραΐεηϊ ἀϊβδίδηος Ὀδίννεαεη ἴῃ δία οὔ Οτίοη 

δοοογάϊηρ ἴο ἰϊ5 πεῖρῃϊ ἴθ ἴπ6 βκγ. Βυῖ ἴῃ με οοτάβ ἱ 

15 ΠΟ πιοῦα ὑϑυ8] ἴο 566 ἃ γϑΐίδγεποα ἴο ἴπ6 Ὀοπάς ψῆῃϊοῦ Κερὶ 

Οτΐοη ἔον δνογ ἤχεά ἴῃ {π6 βΚὺ (β6βε οἡ 95); ἴδ υπίγίηρ οΥ 
Ἰοοβοηΐηρ οὗ ἔπεβε πιᾶὺ γεΐδυ ἴο Οτοη᾽ 5 Ῥοΐηρ' ἀγαρρεὰ δίροεῦ 
ὉΡ οἵ ἴονεσγ ἄονῃ [6 5Κὺ (Ὀ)].). 

22. Βηγίηρ ,ο»͵λ] 15. 4ο35,--- Μασσαγοίλ) ἀοιθε[655 τΠ6 πᾶπιε οὗ 
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82 Τγ)οκὲ που Ὀτΐηρ ἔοσίῃ Μαζζαγοίῇῃ ἴῃ 115 βθαβοῦ, 
Οὖ Ἰεδὰ τε Βεαῦ ν τ ποῦ οἰ] ἄγθη ἢ 

88 Ἰζῃοννεβῖ που {Π6 ᾽αννβ οὗἩ {π6 βδανθῃβ ἢ 
Ἀοβί ἔδου 6ϑίδΌ 5} (πεῖν γα ἰπ {π6 δαγίῃ ὃ 

8. οί ἔπου Παρ ΠΥ νοῖςσα ἴο ἐπε οἱουά, 

Τπαῖ ἀρυπάδηος οὗἁ νναΐδϑυβ πᾶν σονοῦ ἔδεε ὃ 

ἃ 5ἴδ οἵ σοηϑβίεϊϊδίίοη, Ὀυϊ νμαΐ 15. δϊορεῖπεγ ὑποοργίδίη : 566 
ΡὮΪ]. η.---Ονγ ἐξα, εἴς.] 3 πιᾶγ α|5ο ὃς ἰγαηβίιεὰ (ροϊπείηρ' ὩΠ)Π), 

οὐ οοπιίοτε {πε Βεαγ ἔογ ({πῸ ἴοβϑβ οἵ μευ) βοῃβ; [ἢϊ5 ψουϊὰ ργα- 
ΒυΠΊΔΟΪΥ ταῖεγ ἴοὸ βοπὶα ὑπίτποννῃ πιγτποϊορίοαὶ ἔγαῖξ ; Ῥυξ {Πα 

ἰγαπϑίιίοη, 45 ρίνίηρ ἃ Ὀδὰ ράδγδ]]6] ἴο ", 5. ἱπιργοῦθδθῖο.---- Τὰ δ 
Δεα7] Ηθοδτ. ᾿“Αγέδλ (ον “ζνγμδλ): ἴδε »ισαπέπρ οὗ ᾿Αγίβῃ ἰ5 αυϊα 

ἀπκπονῃ ἀπά σαπηοί Ῥεηνοῖκαά ἴο αϑϑβἰ5έ ἴῃ Ἰἀθπε γηρ' {πε 5ίαγ(5) 
ἰπιεπάθά. 1 {πὰ σοηβίε!]δἰίοη τοξογγεα ἴο ὃς ἴδε Βεᾶσ, ““γέρλ 
15, βίον, τΠ6 ἤδπια οὗ ἴῃς ἔουγ βἴαγβ σοπιροβίηρ' 6 βαιδγα, 
λον ολῥάγορ (οὐ 5οριδὺὴ ἴῃ ἴἢγεα βίδατϑβ οὗ ἴπε [81] : ορ. {πε Αγδαδὶς 
πδῖηα ἔοσ {πε σοπϑδίο]διίοη πα ὁ (ἴἢ πὸ αν σοηπεοίεά τ ῖτἢ (δα 

Ηδφῦτ. “4.),͵)Ὰ}), 2λο δέον, ἕον ἴῃ ἔουν βίδγβ, ννῃίοἢ τεβαπιθῖς {πα 

Ὀεδγοῖβ οὗ 4 δίεγ, δηὰ δαμᾶξ παἷξ, ἐλε ἀσιρλέονς 977 ἐδ δὲδν, 

ἔογ ες [ἔτεα βίδγβ, ψν Βοἢ γαβθπιῦϊα πὸ ἔο]οννεῦβ ([ᾶπ6, Α4»αδὲς 

265. 2816). 1 {πε σοππδίε!]δίίοη ἱπεθπάβά ἰ5 {πε ΡΙ εἰ ε65 (99 η.), 
«Αγ ϑβῃ ἰ5 ργοῦδὈ νυ πε πᾶπια οὗ [15 Ὀγρμἰεβὶ βίαγ, ἀθρ ολέζάνονι 
τε τεπιδίηΐπρ βίδγβ : ὅζ γεηάεγβ ἐλε ἶθη τού λθν ολέϊάνον,--- ἃ 

ἀεδογριίοη δου δ! ἀρρ]εα το {πε ΡΙεἰα 65 ΌΥ 5οπια ρβορῖββ. 

243. 7.ο ἴατος οΓ ἐλο λδαυορ5) ἰῃι6 ἴδννβ (Γ]ΡΠ) Ἔπ)οϊπεά ὃν αοὰ 

οὐ ἴπε6 πεδνεῃβ ἴῃ γεβρεοῖ ἴο [ἢ ἀρρεάγϑησβε οὐ ἀϊβαρρδαζδηςα οἱ 

οοηϑβιο! διίοπηβ, [6 σμδηρα οὗ ηἰρῃϊ δπὰ ἀδυ, εἰσ. Ορ. 76γ. 4135. 

4435: δῃὰ (ὉΠ) 2835 ἀπά ῶ 8. 1485. Σέ. 2980, οἰνίηρ ἴο ΠΡΠ ἃ 
56η56 ποῖ οἰδεννῆεγα ἔουπά, [που ρΡἢ ποῖ αἰ ῆσι]ς ἴο ἀδγῖνε ἔγοπι 

186 τοοῖ πιεδηίηρ' ἐσ ἐρϑογίδο, τοπατβ ἐδδ ῥέσέμγες οὕ ἐδο ἀδαυονις, 

πηἀογβίδησίηρ ἔπαθα ἴο ὍῈ ἴπ6 5ἷρηβ οἵ πε Ζοάϊαο.---Ὁ. ὕπάεν 
Θοὰ (Οση. 1:8), {πὲ ἢδανδηβ γυῖα [πα δαγίῃ. 

34. Τῇε εἱουά5.--ἀοε5 ]οὉ πιαῖκα {πεπὶ ρῖνε γαὶπΡ τῇδ 
βᾶπια βυδ)]εοί 15 οοπείπυεά ἴῃ ὅδ; Τρ. 450 3538... ΨΥ Πεῖπογ Ὀοιἢ 
8 (ν ίοι Β,. οπιῖίβ : 840 τῷ. 2211) δηά δ7: τνεγα ογρίπαὶ, ἀπά, 1 5ο, 
ψΒοῖδογ πον νγεγα οὐ ρ παν βεραγαίθα ὃν ὅδ." πηδᾶν δ6 χυεδιίοποά. 
--Ορυον] (πὰ ἀπϑστοθν: Ὁὰΐ 566 ΡΠ]. ἢ. 
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8 Ὠοκί δου 5βεπά ἔοτίῃ Πρ πἰηρ5 ἔπαὶ ΠΟΥ πιδῪ ΡῸ, 
Απά 58ν υηΐο πες, “Ηεγα νὰ ᾶτε 2 

86 Ὑγηο δίῃ ριυΐ ᾿υϊδάοπι ἰη ἴπ6.. .ὃ 

Οἵ νῇο παῖῃ ρίνθη υπηἀεγβίδησϊηρ ἴο {86 . . . ὃ 
8 ὙΠΟ σοπηίξοίῃ {πὸ οἱου 5 Όγ τυϊβάοηι, 

Οἵ ννῆο {Π|6Ὶ} τς νναῖοτ- 5 ἢ5 οὗ 86 ποανβῆϑβ, 

8ὲ ἸΏ δ [Πα 501] Ὀεσοπιοίῃ Παγά 85 πιείδὶ, 

Απά {δε οἷοάϑ οἶεανε ἔδϑίὶ ἱορεῖποσ9 

45. ἱρδιηίηρ: ορ. Ὁ. νΠ τπς ρῃγαβίηρ οὗ " ορ. 
Βαγ. 453 (οἵ Πρ), οὗ "Ὁ, Βαγ. 485 (οἵ βἴδγϑ). 

36. Τῆς ἴδγπιβ ἰοὔξ. ππίγαηβίδιθα ἕνα βοὴ ἴπῸ βυδήεοξς οὗ 
ΠΊΔΩΥ βυεδ5568 (566 ΡΠ]. η.). (1) ΙΓ {πὸ ν. 5 ἴῃ ἰῖ5 ογρίηδὶ 
οοηϊοχί, ἰἴ 5που]ά τοίεγ ἴο οσέσοζἑα! ῥδεπονεόμα : 50, 6... ἈΝ πὶ. 

ἀανᾷ οἱοιεῖς ἴῃ ", γισέσον ἴῃ ὃ, τπ6 τπουρῆς τπδη Ὀαΐηρ᾽ πδὲ βυθοῦ 
Ῥῃεηοπηθηδ “" ἔγοπι {ποῖγ πιοναπιθηῖϊβ δηά (6 ἤρυγεβ ἴπῸῪ 
55 Π|6. .. 8Γ6 ΔΡΡΔΓΘΠΓΥ ἐπάονθα Ἱ ἰη [6] ρθηοα " (Ότ.). 
(2) [π δποίπεγ σοπίεχί (Π6 αἰιδϑιϊοηβ πιὶρῆϊ τοίδγ ἴο {πὸ οτγίρίη 
οὗ νιαρἧς νυ βάοπι; Ὀυΐ 1 [Π6 ἰδγπι8 γα! πιθδη ἑμτοαγα ῥαγές 

(ορ. Ρ5. 518) ἰῃ " ἀπά »εὐη (οἵ πιδη) ἴῃ ὃ (ΕΝ.), ἐπα ν. 15 ργοδδδϑίγ 
πιίβρίδοε. (3) Α {πϊγά ἱπθοῦν 15 [πᾶὶ απύπαὶς ἀγα γείεγγθά (ο : 
{δε οσοζ, δοοογάϊπρ' ἴο Δη ἀποίεπί {πϑογυ, ἴῃ ἢ, ορένενεέτιρ (5ρί 46 γ5), 

Ρεγπαρβ, ἱπ. ". [{τῆδ56 δηϊπηαῖβ νγογα γοΐεγγοα ἴο ἃ5 ργορῃοϑίϊ- 

οαἴοτβ οὗ {π6 ννεδίμεογ, ἴπ6 γεΐεγεησα νουἹά ποῖ ὃς ουΐ οὗ ρΙδοε ἰῃ 

δε οοηΐοχῆ; Ὁ 1 85 ροββαββϑίῃρ' βοπια οἵδογ ἔογπηι οὗ τνυϊβδάοπι, 

1ῃ6 ν. ψΨουϊὰ [411] ταῖμπεγ βοπιαννπογα Ὀεΐνεεη 4859 δηά 40, 
Τπαῖ " τεέετβ ἴο πιδη, ὃ ἴο {με οοοῖς (Ἐ΄ 4].), 5 φαΐ ἱπιργοόθδθῖα. 

37. Βαΐη (ορ. 85) ἔογ ὅ8. τῆς {π|γβῖν δαγίῃ.---Οοωηέσέλ] οτ, 
εοπιδηάϊηρ, “ργοσαοίλ ομἦ: Ὁσΐ 566 ΡὮὩ]. η.--- ΤΖύϊέοίλ ἐλ τοαέεν- 

σξίρ6] τῇς οἷουάθ. (5) γε ἰῇ ὃ ρἱοζυγεά (ορ. 265 ἢ.) 45 ναϑί 
τυδῖοι- 5 κίΐη5 ἔσο νὨϊοῖ, ἤδη ἰαἱά ἄοινῃ οἵ {Π{64Φ ἴΠ6 νναΐοῦ 

Ῥουζγβ ἔογί ἢ 85 γαίῃ. 

38. 5οἱῇ ἼΒ», 56 ἡ. 819 η.-- -Θροονσίλ λαγα ας νιείαῇ 1ἴϊ. ἐς 
οαξδί, οὐ ξομγεοα ἑπέο ὦ οατέζηρ (15 οἵ πιεῖα); ορ. “ἴδε δαγίἢ 
(5841 θὲ 45) ἰγοη," Πι. 823; ““γουγ δασίῃ δ5 σορρεγ," ἴν. 269, 
ᾳα. Ῥεαᾶΐε ἱπίογργεϊ [6 ρῆγαβε οὗ πε ροινάδγυ ἀυιβίγ δαγίῃ 

τυγηΐηρ,, 85 ἴπε γαίῃ [4115 οὐ ἰΐ, ἱπῖο πιιιά (Πα. : οἱοάβ, Ῥεδίκε); 
δι 8:6 Ρῃϊ]. ἢ. 
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89 Τγοκί μου διυιπΐ ργεὲν ἔογ ἴδε 1ἰοη 685, 
Οὖ 5ιϑέυ {δε δρρείτς οὗ {πε γοιηρ' ᾿Ιοη 8, 

40 ὙΥΏδη Ποὺ στουοῇ ἴῃ ἄδη5, 
(Απά) 5[: ἴῃ πα τῃϊοϊκεὶ ἴο 1Ὲ ἴῃ νναὶτ ἢ 

4 ΝΥἢο δρροϊπηξοίῃ ἔἕογ π6 γάνϑη ννβδὶ πα δυηίεῖῃ ον, 
ννπεη πἰβ γουηρ' οΠ65 ΟΥΥ υηΐο αοά, 

(Απά) Γρίρβ)} ἔογ ἰδοῖς οὗ ἔοοά. 

240-.ΧΧΧΙΧ, 30. Μασνεῖβ οὗ (πε δηϊπιαὶ 'νοτγ ἁ. 
490-41. 1ἰοηβ, 89., δηὰ γανθῃβ, “1: ψῇο βεουγεβ παῖ [Π6 

γουηρ οὗ ἔπΠε68εὲ αγὸ ἔεα "Ὁ |0Ὁ, 85 ἃ πιδῆ, ννουἹά γαίμενς βίαγνδ 

δηὰ ἀεβίγου ἔμπα βϑυβίαϊη Ὀεαβίβ οὗὨ ὑγοὺ; Ὀυΐ αοά ἰη Ηἰ5 ν]8- 

ἄοπι 50 ογάογϑ Ηἰβ νου] (πδΐ 411 Ηἰ5 ογϑδίιιγαβ ἀγα βιιβί πὰ ; 

6Ρ. Ἔβϑρθοίδι!γ Ρ8. το φ30.33,. γιοη655] 411Ὁ.-- Υοτρρ “ο.5] ἴον, 
40. Ορ. 3γ3.---Ογομολ) 116 ἴονν : ορ. 912, Ρ5. τοἱϑ, 

41. Ζὺ» ἐδδ ναυδ.}} ορ. Ῥ5. 147. ἢ, αἰ εγεηο! ροϊπίεά, 
ἸΏΔΥ ὃδ τεπδεγεὰ ἐπε ἐδθ ουοηίπρ, ἴῃ (8 οα86, 41 οοπίίπαεβ [Π6 

βυδ)εοῖ οὗ ἴδε ἸἰΙοηβ, απ (πὰ τανθπ ἀϊβαρρεαβ.0 Τῆδ σοπιραγα- 

εἶνε Ὀγενὶν οὗ πε ἰγεδίπιεηι οὗἉ ᾿ἰοῆβ δπά γανϑηβ, ἰ Ὀοὶἢ γε 

αἰϑηιϑεοα ἴῃ 39:41} 5 δυϑρίοϊοιβ: 50 4]50 15 {δ6 ἐγἰβείοῃ ἰη 4; 

δυΐζ ἴπετὰ ἀγα αἰ Που 165 ἰπ [ἢ ναὺ οὗἩ δάοριίρ ἴπε γεπάδγίηρ' 

ἐπὶ ἐλό δυσμέρρ': 566 ἢ]. η.---} ὴρΕ] ἃ ἴδεγπι ῥρδγδ116] ἴο ον ἴῃ 5, 

δηά 5υϊδῦϊε ἴο γανϑηβ, ἰἢ γάνθηβ δῦ ἴδε βυδ)εοὶ οὗἩ {πὰ ν., ἰ5 

ποῦ ργοῦδοῖς ἴπδη 2λ4ν τοανρ ον (34), οὐ ἐξ---ἰῃ ραγεηξ Ὀἰγά--- 

τοαγιεῦε, ἃ5 Οἴπεγβ σοη)δοίγα Υ ἐπηαπά ; 56ὲς ρἢ]1]. ἢ. 

ΧΧΧΙΧ. τ-4. Τῆσ γοοῖς- οὐ τ ῖά- οδί. ---- Τῆς δηϊπιαὶ 
ἱπίδπάεα ἰ5 ψἜΠογα Ϊγ ἀηδεγβίοοα ἴο ὃ6 Οαργα δεάση, Νναρα. 
(Ὁ 8 ἰϊ. 195). “1118 ἃ 5Ὦγ δηϊπιδὶ, υἱἢ ἃ Κεδη βοβθηΐ, δηά 115 
οοϊογαίίοῃ 18 80 {πὸ {πὶ οὗ ἴῃς βυτγοιπαάϊηρ τοοῖκβ, εἴο., {πὲ 
58 νϑὺ αἰβῆοις ἴο 566. [{ υϑι8} ΡῸΘ5 ἴῃ 5π141} πεγάβ οὗ εἰρ δι 

οΥ ἴεη, ἃπά, ν ἤδη ἔδεάϊηρ, πΠᾶ5 ἃ βεπίγυ οὐ ἴπε ἱοοῖς ουὔἕ ἔογ 

δηῃαπιε8" (Ξ8Βέ. 1743}: 5866, ἔιγίμογ, Τυβίγαπι, ξαωμα αρηαὶ 

Εἴονα οΓ᾽ Ῥαϊοσέΐμε, Ὁ. 6 (νυν σοϊουτεά ρΡ[αἴ6). ΤΠ τοοκὺν (ι 5. 
245) πιουπίαίη δαυηὶβ οὗ {π|5 δηϊΐπιαὶ, ᾿ἰπϑδοοθβϑϑί δῖε ἴο ογ δὲ 
Ιεαϑὲ υπέγεαυδηϊεά Ὁ πιᾶη (Ρ5. 104}8), ἱπιργεββεὰ δἱΐκε (Πς 

δαῖμον οὗ 5. 104 δηά οἵ {Πϊ5 ραϑβαρε. Ψν θη {πον ρῖνε δἰγίῃ, 

{πεβὲ ογθδΐιγες ἰῃ {πεὶγ πιουπίαϊη ταϊγεαΐϊβ ἃγα θεγοπὰ πιδη᾿ 5 

ορϑβεγνδίίοῃη δηά οᾶγα, Ῥυξ ποῖ ἀοά᾽5: Ηε πα5 ρίνδθ ἴο {πδπὶ 

22 
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ΧΟΧΧΙΣ. : Κηοναβὶ ἕπου, πα τοοῖς ροδίβ ἢ 
Οἵ ἀοϑβὲ ἴπουὺ οὔδεγνε ἔπε οαἰνίηρ οὗ δε πἰπά5 ὃ 

3 Ῥοβί που σουηξ ἴΠ6 πιοπίδ5 ἐπὶ ον ΓὉ1Π] Ὁ 
Οτ ἄοξὲ που Γαρροίῃεῖ {πὰ {ἰπι6ὸ ἤθη {παν 

Ὀτίηρ ἑοτῖ ἢ 
8 ΤΠΕΥ Ῥον ἄονη, πον ρῖνο Ὀἰγίἢ ἴο πεῖς γουπρ, 

ΤΥ Ἰεῖ ρὸ {παῖ ψ βογεν τ [ΠΥ ναγα ργερηδηξ. 

4 ΤΏεϊγ γουπρ Οὔ65 ἃ παι τπυ, ΠΟῪ ρον ὑρ ἴῃ 

[Π6 ορεῆ ; 

ΤΕΥ ΡῸ ἔογίἢ, δηά γεΐϊυγη ποῖ δρίη. 

ἴο Ὀτγίπρ ἔογίῃ νἢ ἐαβ6 (8), αηά ἴο {ποῖγ γουηρ ἴο σύονν ὑρ 
ΒοαΙ Ϊν, ἀπά αυΐοκἰγ ἴο θδοοπια ἱπάερεηάεηὶ (5). 

Ι:. Αμοισσεί ἐλοι] ἀο γου ἴαῖκα ἐποιρῆῃῖ ἀπά σαγὰ δρουΐ : ἔογ 
τῆς ἔογοα οὗ ζπμοισ, ορ. ΟἿ ἢ. ΖἘ| 1 2.26 δέριο 9" δγίηρέμρ “ον οδ 
ϑοπια ὑγεῖοσ ἴο γεδά, αἴμοτοσοί ἑλοιε ἐΐλδ ἐΐπιθ 9. ἔλθ τοι ροαές, 

2.6. ἴῃς {ἰπ|6 οὐ βδεδβοῃ οὗ πεδί ἴῃ {πὸ ρισέδς ; 566 ΡὮϊ]. ἢ.--- Ζ δ 

λἱμαο) μδγα ἴῃς ἔεπιδ!εβ οὗ {πε νυν] ροδῖβ (ορ. 5. 295). 

2. Το »ιορεζὰς ἐλαέ ἐλον ,εἐπ τῃε ρεγίοά οὔ {πεὶγ ργερΏδηου. 
-Αῤοΐκε) Ἰὰ ἔηοτο. 

8. 7Τλεν ὅοιο ἀοτο") 5. 415. Ὅν. ἀδβογίθεβ τῆς γαρί ἀν 

δηά βαβε οἵ πε ραγίυτγ του. ἘδΡΡίπὶο ἱπίεγργαοῖετβ ὑπάεγϑιοοά 
ἰ οἵ ἀϊῆους ραγίυτγίίοη ; οα οι ἘἙδΌΙηἰς δηὰ οἶαβϑβῖοδὶ βζογίεβ 

δϑουϊ [πΠ6 ρατιυγ τίου οὗ ἴῃς νὰ ροδίβ, βεεὲ Βοοπαγῖ, ΤΠ θ7Όδ., 

1:0. 111. ο. 17.---Ζλαέ τολογειοῖα ἐλεν τοῦρὸ ῥγερναπ) ἘΝ. ἱ. 
ἐλοὲν φογγοιος, (Ἰἰϊ. ““ ὈΪΓΕΠ-Ραηρ5 ἢ}, 2.6. [6 γουπρ᾽ ἃ5 ἴπΠ6 ουδὲ 
οὗ πεῖν ραίηβ; ἢ ν δίοἢ 1 πα5 Ὀεσοπια ουδίοπιαγυ ἴο οοπι- 

Ρᾶτγε Ονίά, 2767. 11. 111, ““Ναῖθ, ἀοΐογ πιαῖγί5." Ορ. αἷβϑο ἴδε 

δάάϊείοη ἴῃ ἀπ ἴῃ 29 ““βοῃβ δηά ἀδυρῆίεγβ [πα ραΐηβ ἀπά βογγονβ 

οὗ π .Κ νοπρ." Βαϊ 566 ΡΗΪ]. ἢ. 

4. Αραίη) ἰἰϊ. 0» ἐλοηιδοῖνες; οὐ ππίο ἐλόηε, 1.6. (ἢ Ὠετγά. 

5-8. Το υἱιά 455.---αοὐ (8), ποΐ πιδῆ, νῆο ννουἹά γαΐπεγ 
πᾶνε Καρί [ ἰῇ Ῥοπάδαρε, Ὧδ5 ρίνεη ἴο {πὸ νὰ 455, πον ἴπ6 

πιοβὲ εἰυβῖνε δηά ἰβαβδί ἰαπιεαῦῖς (1112 πη.) οὔ ογεδίυγεβ, [8 
ἔγεβάοπι (6); δπά πιαάβς [6 ορεὴ σουηίγυ ἔαγ ἔγοπιὶ ὨυπΊδη 
ἄν ε!Ππρ5, ποῖ βοπιθ πυπίδη πιαϑίθγ᾽β βία βυοῦ 45 πουββά [15 

ἀοπιεβιϊοαϊοα Ὀγοῖδον (15. 15), [5 ἢοπα (6); δπὰ ρίνεη ἰξ ἃ οοῃ- 
τεπιρί ἔον πιδη᾿ 5 ΔΏΡΤΥ 5δουηρ5 βασι 45 οοπηρε]]εά (πε ἀοπιεβίίο 
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δ᾽ ΠΟ παῖῃ ἰεῖ τῆ νὰ 455 ρΡῸ ἔγθε ἢ 

Απά νἢο δαί ἱοοβεὰ {πε Ῥαπάβ οὗ [πε Ὀγαγογ 

6 ν Ώοβα ποπια 1 πᾶνε πιδάδ [ἢ βίερραε, 

Απά νποβα ἄννε ]πρ- ΄δοας ἴῃς 5411 ἰαπά. 

ΤῊε ᾿δυρβείῃ δὲ {πα ἐαπλυὲ οὗἩ {πΠ6 οἰτγ, 
Ηδ Βαδδγείῃ ἠοῖ ἴδε 5ῃπουϊἊρδ οὗ ἴπε ἰδϑκπιδβίοσ; 

855, πιοϑὲ ψἱεἷγ υδεὰ οὗ 41] Ὀοδϑῖβ οὗ Ῥυγάεη, ἴο ψογῖς ἴῃ 

βογνίίυας ἴο πηδη (ἴ), δηὰ βεείπεββ οὗ ἔοοϊ ἴο βπὰ 115 ἔοοά ονεῦ 

τνἶάε 5ἰγεΐομεβ οὗ σουπίγυ (δ). Βαίεδγεποαβ ἴο ἴπε νν]]Ὰἃ} 855, 

Θβρεοΐδ!ν ἴο 5 Πεεῖπεβϑ, ἱπίγαοί ὉΠ γ, Βἤγπα55 δηὰ ἀνοϊάδηοα 

οὔ {πε Βαυηΐβ οὗ πδῆ ἂγὲ ἔγεαιδεηΐ ἰπ ἴπε ΟΤ, (5εε 1113, αη. 1633, 
Ηοϑ. 89, 15. 3215, ἀπά τεΐδγεποαβ ἴῃ [πε [ο]]οννίηρ ππ.), ἀπά ἐνθῃ 

τῆογα 850 ἴῃ ἴδε Ατγδῦῖς ροείβ (βεα Αμ]νναγάιϊ, Ολαδ 41-Αληιαν, 

441-460; Νόϊάεϊοε, δε γἄρε δ» αγαδίξολθη οσοῖδ, 143, π. 1, ἀπά 

ΤΉ Μοὶ αἰαφαᾶ, ἰϊ. γ72.61.};} ἕοτ νατίουβ δποίδης γϑἔδεγθμοαβ 566 

Βοοδιατί, ΤΠ έογοα., 11Ὁ. 11. ο. 16; δηὰ ἔογ ἃ πιοάδγῃ δοοουηΐ οὗ {πὸ 

ἃ 455 οὗ (πὸ Ηδιυγδαη, ΝΝ εἰΖϑίεϊπ ἴῃ Ὠεϊ. 

5. Ἡα ἀτς. .. ὄνγανο») τἰλ6 ἴννο ἴδθγπιβ αγὰὲ υϑϑά ἔογ {π6 
58Κε οἵ ρδγδ [6] 5π|, ἀηὰ ἀο ποῖ τεΐίεγ ἴο αἰϊβεγεηξς βρβϑοῖββ. 

Νεῖίμογ, πκὸ ἴπΠ6 ἘπρΊϑῃ {γαπϑίδιίοηυ ἱπ κ" δηά ἴπθ Αγαῦῖς 
λύριῶρ αἰτοαζξ, ἀεβηθς [Π6 δηϊπιαὶ ὉΥ ἰἰ8 5 πιηιαγ γ ἴο ἴῆε 

ἀοπηεβῖὶς 855 (δ ηιδρ); Ὀυΐ [πὸ ἤγϑι (ρόγο᾽ : ορ. Ατ. Μμερᾷ), ψῃϊοἢ 

[85 αἰγεδαυ οσοιτγγεά ἴῃ 6ὅ 1112 2456, ΡΓΟΌΔΌΪΥ πιεδῃβ εἰγπιοϊορ- 

ΟΔΠγ πε Πεει(-ἔοοἰεα), ἴπε βεοοπὰ ἴπὸ Ὀγαγοθῖ, οἵ [655 ρΡγοῦ ΔΙ Ὺ 

[πε ἤδογ αὐνᾶὺ (νὶΖ. ἔοπὶ πιᾶπ: 566 ἢ]. η.).---ϑέ ρῸ ,ἴηἘε] 
τεϊεαβεὰ ἔγοπι οδρεϊνιυ ; ΟΡ. ΠὨΐ. 1513, 15. 585.---- 7.6 δαπα5] Ξυισἢ 
45 Καρέ {π6 ἀοπγαβίίο 855 ἴῃ βεγνίϊυάα ἴο πιδη. 

6. Τῇε ἤοπιε οὗἁὨ ἴδε νὰ 455 ἰ5 ἰῃ υὑπουἱναῖοα σοιπίγυ ἔαγ 
ἔτοπι {π6 ἀννο!]!ηρΡ5 οὐ πιθη (ΠΏ η. 5531).--ἰη τε ν]άδγηθββ (245, 

76γ. 239, 51τ. 1319: ορ. ὄνῳ ἐρεμίτῃ, ο. 1113 (π, 16γ. 415 (π), τΠ6 
βῖερρε (245), {πε 541{-14πά.---Τὰσ ταἱξ ἑανΩ] απ τεα σουπέγΥ 
([6τ. 1γ5), υηϑὲ ἔος ουϊναιϊίοη (Ρ5. τογδ; ορ. Ϊρ. 95); 8 
βεοοπάδγυ γεάβοῃ ἔογ ἴπθ υ8ὲ οὗ ἴπε ἴεγπι ἤετε »4») δα μαῖ δ5 

ἃ στατγαϊηϊνογοιιβ δηἰπιαὶ (8), τη νν" 114 455 5 ἔοηά οὗὨ 5αἱΐ. 
,. 416 ἰαμράσίλ αἱ ἴὰ5 πὸ ἔδας οὗ; ορ. 15. 5. 241 ςΞΞ. Ὁ, 

Ορ. 3,8 η. 

8. Τῆο νὰ 458 πιιβῖ βϑαγοῦ ἔαγ δηά τάς ἔογ 6 σύεδη 
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8 Ἡς 5ρίδιϊ ουἍξ ἴπ6 πιουηΐαῖπβ 85 5 ραβίυγε στουηά, 
Απά δε βεδγομοῖῇ δἰϊζογ ὄἌνογυ ρύθεη τπίηρ.. 

915 {πὸ νὰ οχ ν Πρ’ ἴο βογνε ἔπεα ἢ 

Οτ ἀοιῃ ες 5βρεηά (ἢ6 ηἰρῇῃξ ονοῦ την πιδηρὸγϑ 

δἰ οα νοι ἴὉ ᾿ἰνεβ, ας Ὀεΐηρ ἤεεϊ οἵ ἔοοϊ πα ἴ ννἱἢ δα 

ἐ856 ἀεηϊεὰ ἴο ἴδε υηξοτίαπαῖα Πυπιδη οὐοαβίβ πηδηιοηεα ἰπ 

245.--- Τῇ πιομρίαΐμ5] ορ. Ῥ5. του ῖ,---υενν ργέθη ἤλίηρ)] 186 
ἴοοὰ οὗ ἴπε ν»ἱ]ά 458 : ορ. 65, [6γ. 1.45. 

9-12. ΤΙε τἱἱά οΧ.---Α55 δπὰ οχ δε οοηβίδῃι  δϑβϑοοϊδίοα 
85 ἀοπιεβίςαϊθα δηΐπιαῖβ δηὰ Ῥεαβίβ οὔ Ῥυγάδη (Εχ. 2153 244-15, 
Ὁι. 2219, 15. 15 220. 11. 1.216); δηά 50 ἔγοπι 5 οοηίγαξί οὗ πῃ 

να (ῤεγ6᾽} ἴο ἔπε ἀοπιεβιῖο 455 (ζ΄ γηεϑδρ), τε ροεῖ πονν ραββεβ ἴο 
οοηϊγαβι [6 να οχ (γ ὅρη) τ ἱἢ ἴῃς ἀοπιεβεϊς οχ (ξσρ). ΤΠ στεδὲ 
βίγεηρστῃ οὔ πε ἃ οχ (11) πιρμς πιαῖκε Πΐπιὶ ἃ βυϊδθϊς βογναηΐ 
οὗ πιδη, ἴ ἢ νουά βεῦνε ; Ῥυΐ ἢα ν]] ποῖ (05): ηο πιδῆροῦ 
(90) νυν} δαιῖος δῖπὶ ἴο τοἱεγαῖα βεγντυάδ ἃπά ἴο δηάμυτγε, {κὰ τ 6 
ἀοπιεβίϊς οχ, Ὀοΐηρ᾽ παγηεββεά (105) το ἔπ βίοι ῇ οὖ πε ἢδγγονν 
(0); πὲ Ἄνθη ἰξ πε νουἹά 50 βδυθπιηῖ, πιαη ψουά ἤσνοσ μαναὰ 
ΔΗΥ οοηβάεπος {παῖ Π΄5 ἱππδίς ἴονε οὗ ἔγεεάοπι ἀπά ἢ'5 βίγεπρτῃ 
ννουά ποῖ πιακα πἷπι Ὀγεαῖκ ἰοοβα δηά οϑιιβε ἴοββ (115) ἴο ἢΠῖ58 
επιρίογονγ. 

9. 7Τλδ τοἱϊά οχ“] ἴα ναὶ ννὰ5 τεραγάβά, ννβεῖποσ ἢ Ζοο- 
Ἰορίοδὶ Ἔχδοιί τὰ οἵ ποῖ, 85 ἃ νυ]ὰ οχ οὗ βοπιὲ [πὰ ἰ5 ἱπιθηάθά, 
18 βυ βηοἰθΕἶγ οἷθαγ ἔγοπι (Π18 ραββϑαρα δἷοπε: ορ. ἴδε ραγβδί]εἷ- 
ἰβπὶ οὗ {π6 βδπιῈὸ Ηδῦγενν ἔδγπι (Ὡ 8) νἱἢ οχ (Ὁ 1. 33}, οουν8 
([5. 347 Ὁ“, υπίε85 Ὲ βδῃου! ἃ {πεγα γεϑά ὨΝΧἼ8), οδὶε (Ρ 58. 295). 
[158 ἀδηρεγουβ (ὈὨι. 33}, Ῥ5. 2253 1), Ἰοδεγ (Ρ5. 9211) μογηϑβ δοοογά 
νυ τη15. Τῆς Ηδῦτεν »’ δρε 15 πον σοπητηοηῖν ἰἀεπεβεά τἰτῃ 

τῆς Αϑϑγγίδη γζρε, ἃ νυν] θὰ] πυηΐοά ἀπιοηρ οἴδεῖ ἰαγρὸ βπια 

ὉΥ {π6 Αβϑυγίδη Κίηρβ (ΤΊ δι ἢ. ΡΊΙ βογ τ. ἴῃ ΑΒ '. 39), δπά 
ἀερίοϊεά ἴῃ δηδπιεῖ, δἰτογπαίεϊγ στ ἀγαρόηβ, οὐ (ἢς ρτεδΐ 

Ιβδίαγ αδἴανναυ οὗ Βαῦγίοη (ορ. Α(8 ἵν. 21). Ἐερτοάιυοιίοηβ οὗ 

τηῖβ. τεργεβθηϊδαιίοη ἀγα ρίνθη ἴῃ ΚΕ. Κοίάδεννεγ, Ἐχοασυαέίοης ἐπ 

Βαδνίον, ρ᾽αῖθβ 26 (Ἰπ οοϊοιιγ), 27 δηὰ 30 (1π οοΐουτ), δπὰ Ε. ὟΝ. 
Εογοτῖβ, ἡ είορν οΥ Βαδνέοπτα απα Αἰ ςενγία, ᾿. 318, ““Απιοηρ (ἢ 6 

Αβϑυγίδηβ ἰξ 85 οἴϊοῃη Ἂπιρίογεα ἰῃ πιεΐαρμογβ οὗ ίγεηρίῃ, 

δηά αἱ {{π|65 ΟσσυΓβ ἴῃ ρΔγΆ116115πὶ ἢ 22 γμ, οἴερῆδηῖ. Ἡδεποθ 
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10 Ποβέ δου δίπά ΓΠἰηλ} το {πὸ ἕατγον ΓΙ ἢ  σοτάϑ ὃ 

Ος ἀοιῇ δε πᾶγγον πε νδ]]!]αγ5 δἴζεσ ἴἢδ6 Ὁ 

τι Ὑγουά᾽Ξὲ βου ἔγυδὲ πῖπι, θεσδυβα ἢΪ5 βίγεηρτῃ ἰ5 ργεδῖ 
Οἵν νου]ά᾽5ὲ που ἰεανα ἴο ῖπιὶ ννμαῖ ἴῆου δαί ἰοἱ]οα ἔοτ ἢ 

ἴι 15 ποῖ ἱπιργοραῦῖς {παῖ ἴ 6 δηϊ πα] γοξογγθα ἴἰο 15 ἐπε Αὐγοοῇβ, 
τς ὕγως οἵ Τ᾿ υἱΐυ5 σεεδὰγ (86 6. 28). .. δπὰ {πὰ 8ος 2γέρνεῖ- 

Φοπίμς οἵ παίιγα  ϑίβ. [5 (θεῖ ννεγα ἔουπα Ὀγ Ττὶσίγαπὶ ἴῃ 

1δθδποη, ἰῃ ἰδ νδῖϊον οὗ 86 Νδὴῆνγ ε1-Καὶρ, ψμϊοῖ 5. ι|5ῖ 
'π ἴδε πεϊρῃθοιτμοοά νῆογε Τιρ δῃ-ΡΊεβεγ 1. (ς. ττοὸ 8.6.) 
οἰαϊπιοά ἴο πανε Κι 6 τπὸ γέρε. ᾿ς... Α 5ἰπηαγ δηϊπιαὶ 15 ἴπ6 
νὰ οονν οὐ τοαφίέλα ΜὨϊοΝ, δοοογάϊηρ ἴο Πουρηῖν (44γ. 2 ες. 

', 328), πιᾶῪ Ῥγο Δ ΌΪΥ ὃς [Π6 ὩΝη. ὙΒΟΙΡΉ οὗ πο ργααδῖ 51Ζο ἰΐ 88 
ἀδηρεγοιβ Πούηβ, πιθαβυγίηρ 5ΟΠΊΘ Π|65 22 ἰποῆθβ . . . ΜΠ 

ννῃίοῦ, πε πιά ἀεηεὰ ψ 1 νουπάπ, 1 1] ἰηΒΊοι ἕαϊαὶ ἰπ)αγίε5 ᾿" 

(ΕΔΒὲ. ς229). Απ αἰξεγπαῖϊνε παᾶπὶὲ ἔογ (με ἰ[δϑί-πιεητοηδά 
Δηἰπι8] ἴῃ {πΠ6 πογίπεγη Βεοάδνη ἀϊαϊοοῖ5 15 ὄσξα» αἰἱ-τοαῤξ, ἐ.6. 

δε ν»]ἃ οονν, τοσαέδα, ἀδηοιηρ ἰἰ 45 ννῃϊϊθ. Βουρδῖν (2. 327) 

Εῖνεβ δὴ {ΠἸυβίγαιοη οὗἩἨ {πὲ ἤογη. Τῆΐβ δηϊπιδὶ ἰ5 βίγοογ 8δη 

δηίοῖορα (ἐδ. 328), δηά, ἱπ ραγίουΐαν, ἴῇ6 Ογγνα δεωέγέχ, Οταγ, 

8 δηϊπηδί δρουΐ 235 ἴῆομδβ δἰρἢ δὲ ἴδε νυ πεῖβ, δπά οὗ ἃ ρτα- 
νΔ]]Πηρ᾿ αἰγῖν ψνμϊίς οοΐους τ πὰ Ιοηρ σοηβρίοιοιβ Ποτη5 

αἰτεδαν τοξοτγοά ἴο. Α οοϊουγεά 1Π5ἰτγαϊίοη οὗὨ ἰξ ἰ5 ρίνεη ἴῃ 

Θοϊαϊεγ δηά Τῃοπιαβ, 76 βοοῖ οὗ ἐλ Απέοίορος, ἵν. οἱαῖε ᾿ἰχχχίὶ. 

[ἢ Δγαδίο ἔπε ἴδγηι γῦρι, οὐ πε οἴμες παπά, 15 ρίνε ἴο χυΐϊΐα 

Θηοῖπεσ βρθοῖαβ οὗ δηϊεΐορα, ἃ σγδοεῖα {{{{| »'αΖεῖ!ς, (παὶ ἀοε5 

ποῖ σογγεβροπα ἴο ἔπε δηϊπηαὶ Το] »κ ὄρει 'ἰη Ἡδῦτγεν, νὶζΖ. 

σασεῖία Μανίοα, ΤΏΟΞ., ἀερίοἰεα ἰπ Θοίδίεγ δηά Ὑποπιδ5, ορ. οἱξ. 

111, 1νἱ. ; ορ. Ηδεβ5, ἰῃ ΖΑ ΤῊ, τοῖς, 121-123.---ἴαηρο᾽}) 15. 1τδ: 
ΟΡ. Ὀϊδις Ἢ, Ῥτ. 15}. 

10. ὐῥη ἐο ἐλο εγροτο τοίέλ σον 5] Ἐδ ἐλε τοι οἱ ἐπ λα λμεγγοτο 
97 λὲς οογά.---Α,,1ε7 ἐλδο] ἴῃ Ἀαττονϊηρ (μα π11Κὰ ρουρ ηρ) δα 
δηϊπιαὶ πιιϑί μάνα θδεη ἰδ. 

11. Νὸ ἀουδὲ {π6 δἰγεηρίῃ οὗὁ ἴπΠ6 νὰ οχ ψουὰ Ὀς πιοϑβῖ 

υϑθ 1 ἴο γοι; Ὀχὲ βύρροβε γου Ἵοουἱά οαΐομ Ὠἰπὶ δηά ρυΐ 

πἷπιὶ ἴο ψόογκ, ψουϊά νου ἐγμδέ δίπι 866 οἡ 913---πτἸλαί 
Ἴλοις λασέ ἐοΐϊοά 707] ἴμε ἔγα!ε οὗ ἰῃγ Ἰαθουγῦ ἰῃ ἴθ βεϊά (ορ. τοῦ 
ΡὮΠ. α.). 
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1 γγοιυ!ά᾽ξὲ που σοηβάα ἰη δίπι, [πὶ πα ννουϊὰ τεΐϊυγη, 

ΓΑΠΑῚ ραΐδπον, τ᾿γ βεθά "το {πε ἢ (Πταϑμίηρ βοοῦ 9 

12. Ιἔ γου ψεζγε ἴο βεπά ἴῃς τ]ὰ οχ οιἍ ἴο Ὀτΐηρ Βοπια γουτγ 
Βανεβῖ, γοῦ νουά ἤσνὸῦ ὄχρεοῖ δἰπιὶ ἴο οοπια Ὀδοῖς----ϑε64} ἴῃ 
ἴδε 5επ88ὲ οὗ ἴπ6 πιδίυγοά ργοάυοὶ οὗ ἔπε βεβά βοννῃ, σογῃς-ογορ, 

85 ἴων. 2719, 15. 238, Ηδρ. 219.---ἰὐέμρ») οὐ (Ο τᾶ) δγέρρ' δασᾷ; οτι 
1ῃ15 ἀπά {δ ἐπιεπάδίίοη δάοριθα ἀῦονα, 566 ρῇῃ]]. π. 

123-18. Το οϑβίγίςξ. --- πεῖ πεεὰ δὲ πὸ ἀουδὲ (δαὶ {πὰ 
οβίγοι (ἘΠ) 15 ἴδ βιιδ)εοῖ οὗ ἔμεβε νϑῦβεβ, ποι ρὲ τῃς δαυεῦ ΚΝ. 
ἀϊά ποῖ γδεοορηϊζα ἴἴ, δηὰ τῆς ἴεγηι υδοὰ ἔος ἴδ Ὀἰγὰ ἴῃ κ 15 

βίγδηρε (566 Ρἢ]]. π.}, πος [πὶ {86 ογιεῖεγ (1416), δηά, 1 ΡῈ 
οὔρίπαὶ, {πὸ βιυρία ἐν 4150, σοπιπιοηΐυ δἰγδυϊθά ἴο ἴῃς Ὀἰγά 

(ορ. Βοοδιατί, ΤΠέδροδ., 11. 11. οο. 14-7, δά ϑομιυϊθηβ οὐ τμῖ5 

ΡΆ55496) ἃζε ἤεῖα γεΐξεσσαά ἴο. Βιυῖΐ ἴπ8 ἢτγβί δηά 1δϑί νν. οὗ 
ἴπε ραββαρὲε (15: 15) ἀγὸ οὔβουγε, δηὰ ἱπ σοηβδϑαιθηος ἴδε ὄχϑοῖ 
Ροΐηξ δηά γεϑέδγεπος οὗ ἔπ δπῆνγε ἀδβογριίοη ὑποεγίδίη. Αοοογά- 

ἱῃρ ἴο οὔα νίενν οὗ 15 τπεγὰ ἰ8 δὴ ἱπιρίϊοἱὶ οοπίγαδι θεΐϊννεθη 
τῆς ογιοῖν οὗ ἴῃ οβίγίοβ. δηά ἴτῃ6 ἰκἰπάπεββ οὗ ἴδ βἴογκ: 

δὴ 1Π6 πιαγνεῖ, 85 ἱπ δ δηὰ 9.15, οοηβίβίβ ἴῃ ἴπ6 βιγικίηρ' 
αἀἰδεγοποοβ δεΐννεαεπ δηϊπιαῖὶς (πὶ ἱπ Οἴπϑὺ γεβρεοῖβ οἱοβδεῖν 
ταϑϑηιδῖα οὔθ δηοΐμογ, Εδι ΐηρ {π|5, ννὰ πιυδῖ 411 Ὀδοῖς ἔοσ δῇ 

ἐχρίδηδίίοη οὗ ἴῃς οβίγοι, τπουρ ἃ Ὀῖγά, ἀρρεαγίηρ ἰῇ {πὸ 

πιϊάϑε οὗ [π6 υδάτιρεοάπ, οη πε ἕδος τπδῖ ἰΐ, 1|κὸ τυ] ἀ5565 

δηά ννἱ]ά οχεϑη, 18. ἃ ποίδυϊε ἱπμαδίϊδηις οὗ {πὸ ἀδβογί (566, 6.,».» 
1,Α. 48, 15. 1231. ,41}8) Θομυ]. 6118 ἴορ); οΥ ἷ8 ΠΊΑΥ βδιρροβα 
παῖ 186 βϑοϊίΐοη 858 θεδϑῆ πιιϑρίδοθά--- τ. ρίδοαβ ἰἰ δῆεγ ".-- 

οΥ, που ρῊ {Π18 5 πιυοῖ 1655 ργορδθϊς ἴδῃ ἴδ ργεοεξαϊηρ οὐ 
[οἱονΐηρ βυρρεβίίοη, ἴπαῖ [ἃ μΒα5 Ὀδθη βεραγαϊεά ἔγοπι 35: 
τῆγουρἢ τς ἱπιεγροϊδιίοη οὗ 19. 35 (ΕΠ τ]108), οὐ πὲ ἰξ μα5 ἰΐβεῖ 
Ῥαδῃ ἰηϊογροίαιεά (Βὶ. Ηδίοῃ, θυ. Πα. ἰῃ Ξ Δὲ. 2481; ορ. Ὠϊ. 

Ῥεακε). Τβοβα ψῆο δάορί πα ἰαϑὶ νίενν ἄρρβϑβαὶ ἰπ ργοοῦ ἴο (ζ, 
ἔγοπι νηοῦ 15:18 γγαγα δβθηΐ, ἴο ἴῃς Ιεηρτα οὗ ἴδε ββοίίοη (5ϊχ 
ἀϊδιῖοβ 85 δραίηβί ἔουυσ ἴῃ ἴπς (ἢτγες ῥγεοεάϊηρ βϑοϊίοηβ ; γεῖ 

19.26 ᾿ς 511} Ἰοηρογ), {86 πιεπέοη οὗ ἀοά ἴῃ 2, δπά {δε ργε- 
ἀοπιΐπαηος οὗ ἴῃ6 αἰγεοῖ Υ ἀδβογρνα ονοῦ {πε ἰηϊεγγορ δῖῖνα 

πιοάς οὗ Ἔχργεββίοη. [1 (πὰ βδοξίοῃ ἰβ8 ογρίῃδὶ, 125. ἂς. τὰϊ! 85 
18ὺ τγρὰβ ῥΓΟΡΘΡΙΪΥ ἱπίετγορδίίνε; δπά {πὸ σοπιδίπάογ οὗ ἴῃς 
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1515 τ1π6 νιϊηρ οὗ ἴδ οβίγίον . 9...» 
οε. ἢ ὅ δ ΞΕ 

1 Τῃαῖ 5ῃς ἰεανδίῃ πεῖ ερρβ οἱ ἴῃς βαγίδ, 
Αηά ννδγηλθίῃ ({Πεπι) ἰῃ ἴῃ ἀπ; 

15 Απά ἐογρείοιῃ {παῖ ἃ ἔοοϊ πιᾶὺ ογυβῇ {Πεπὶ, 
Απά ἴπ6 νὰ θεαβ[5 ἰγαπιρὶε προη {Π6π| 

βεοϊίζοη ἔοσ πε πιοβῖ ραγί ἀδερεπάδηξ οὐ ἴπε αυδβείοη (ορ. 5): 
Ῥυΐ, ἀνε ἰξ 1 τόσα ἱηπἀεροηάεηϊξ οὗ ἴπ6 ορεηΐηρ αιδϑίίοη, ορ. 
Ἴι,.31-95. 38-δὸ 

13. ϑοδιυ ίδηβ (ορ. Βοοδατγῖ, οῤ. οἱΐζ, ο. 16) γῶ8 δἰγεδάυν δῇϊ]8 

ἴο οΟἸ]Θοὲ ἔτνθηῖν ἀϊεγεπὶ ἐγϑηβδίοηβ οἵ ἰηϊεγργείδίοηϑβ οὗ 1815 
ν., δηὰ πῃ πυπιῦοῦ οοιά πονν 6 σοπῃϑίΘΓΑΌΪΥ ἱπογεαβεά. 

Μδηγ οὗἉ ἴΠεβ86, ἱποϊπάἀϊηρ ΑΝ., σδῃ δ τυϊεά ουμξ 88 ἱπιροβϑβίδίε ; 

βανογαὶ γαπιδῖη ἔγοπὶ ΠΟ δὴ υὑποεγίδίη οἤοῖος πιᾶὺ Ὅς πηδάε. 

Ῥτγοδδδίν ἢ οοπίαίπεά οπϑ, ἰξ ποῖ ἔννο ἴδῦπιβ, ρᾶγαἹεἱ ἴο “" τυϊπρ " 

ἴῃ 5; ψΒοίπεν ἴ σοηϊδίποά ὄνθη (ορ. ὅ) οπὸ (ΑΝ.), ποῖ ἴο 88 Ὺ 
ἵνο (Ἐ} Εδϑἢ!), ἴδγπιβ ραγδ]16], ΒΥ ὩοπΥπιουϑν οὐ δη τ Π 6 Δ 1}, 

ἴο ““οβίγοἢ " 18 ἀποογίδίη. [ἡ ΕΝ.., “Ὅῃα τνϊηρ οὗ ἴῃς οκίγίοῖ 
τεὐοίςσεϊα ; (Βυ1) ἀγα ποὺ ρἰηΐοηβ δηὰ ἔδβαίμετβ [εἰ παν (πιγρ'. ({Π|π|} 
ἴῃ 5ιογίς᾽ 5), [Π6 τεηἀοσίηρβ ““ γαϊοίοδι," ““Ὀυ᾽" δηά “"ἤαγ᾽ 
Δγα 811 αυεβιϊοπδῦίε; 85 ἰβ 4130 (5Ξεθ δῇονθ) ἔπ δῦβεπος οὗ ἰῃ- 
τεγτγορδύοη ἰη 5, [1,655 ἱπιργοῦδΌΪν, τυ ἔννο 5! ρ ἢ ἐπιδηάδιίοηβ, 

᾿͵Ὸ ΠΊΑΥ ἰγαηϑβίδίϊθ, [5 ἴπ6ὸ ψιῖηρ οὗἩ ἴΠ6 οβέγίοῃ 5'υρρίβῃ, Οὐ ἰ5 

Ῥὶηΐοη δηὰ ἔξεαδῖπεγ Ἰδοϊκίηρ' (ἴο πεῦ), Τῃδὶ 5ῆε [ἰεᾶανεβ, εἴο. τ. 

τεπάεγεά, Ποα5 {Πα νυἱηρ᾽ οὗ ἴῃς οβίγίοἢ βοὺσ δ᾽ οϊ, Οἵ 185 1ἴ βίγοηρ' 
ου ἴδε νυΐηρ |κὸ τπὸ ἢαννκ δπά ἴπὸ ἕδίοου ὃ ΝΑὺ, ἰἴ Ιεανε5, εἴς. ; 

1ἴϑυςξ ἃ οοηϊγαβί Ὀαΐννδεη ἴῃς οβέγί ἢ 5 δρ)}5 ἰδ! ἃ οἡ (ἢς ρστοιιηά, 

δηά [Π6 μαννῖ 5 (26) οὐ 1ῃ6 5ίογκ᾽β (Ρ5. το φᾳ}7) ἴῃ Ιου ἴγθαβ ννὰβ 

πε ροΐπὶ ἐχργεββαϑά ἴῃ ἴπ6 ογρίηαὶ ἴεχί, 38] γεαυῖγεβ πιογο οὔδηρα 

ἴπδη τ. δ] οννεά Ὠἰπ15 61 ἴο πιαῖκα ἴπ ἰξ (866 Ρῃ1]. π.). 
14-16. Τῇ ογαοῖγ οὗ (δ6 οβίποἢ : ορ. “ ογιιδὶ 85 οβίγιομββ,» 

[,4. 48.--1Ὲ ἸῺ ἴῃ ἢ 'β οογγεοῖ, {π6 ν. τεΐδγβ ἴο ζσο δοίιιαὶ μδδὶ (5 
οὔ (δε οβιγοδ, νὶΖ. [πδὶ πανίηρ [αἰ 15 ἐρῖρ'ϑ ἴῃ ἢοΐεβ βοοορεά ἴῃ 

ἴδε 5δηά, ἴξ 5 τῇδ ἰεανεβ ἔπεπὶ (Γεαυ απ ἀυγίπρ τΠ6 ΘΑΥΙΥ 

Ρεγιοά οὗ ἱπουρδαίίοη απ ἰῃ ἴπε ἀδγιίπια ἴο ρὸ ἰῃ βϑαγοῦ οἵ 

ἔοοά), δαὲ ἢ δὲ οἵβμεγ εἰπιεβ (απ οοπεϊπυουβὶν ἀυγίηρ' ἴῃ6 ἤπαὶ 
Ρεγίοάβ οὗ ἱπουδαιίομ) 5᾽18 ρου ἔδεπιὶ ἴο μβδίοι ἔμθαι: Ῥυΐ ὃ ἴῃ 
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16 506 ἀϑεῖἢ πεῦ γοιπρ' οη68 δαγαΐγ, (πιαίκιπρ' ἔπεπι) ἰπῖο ποῆς 

οὔ Βεῖξ; 

Ηετγ οἱ] 15 ἰῃ ναΐη : (ἴπδγα 15) πο ἔδαγ. 
πὶ Ῥὸς Οοά πδιῇ πιδάς πεῖ ἴο ἔογχεῖ νυυἱβάοπι, 

Απά Βιδίδ κίνεῃ Ὦδγ πὸ δῆδτε ἰῃ υπάεγειδησδίηρ. 

18 ὙγΠδῖ {ἰπι|ς 5ῃε βρυγγοῖἢ Πεγβα τ (9) οα πὶρ, 

586 ἰδυ ρει δὲ ἴῃς ποῖβε δηὰ ἢί5 γἰάεγ. 

1Π|58 οαβϑῈ ἔογπιβ ἃ δά ἱπίγοάυοξίοη ἴο 1δ, δῃά τὲ βδουϊά ργοῦ- 

ΔΌΪΥ τεδά ἰῃ ἢ τεροτίῥοίλ ἐλόνε (566 ρὮ 1]. ἢ.) ἔογ τοαρυμϑίλ ; Ἰμδα 
ἴῃ" ΜῈ ΠΊΔΥ τεηάδγ ὈῪ ἴδε βἴγοηρεν νογά σδαπάοηποίδ (ορ. 7ετ. 

146); δηά τῆς ψνἤοΐα ν. τεΐδγς ἴο ἃ βἰπρίε βεγικίηρ' παρὶς οὗ ἐδ 
Ὀἰγὰ, νὶΖ. ἐμαὶ [ἃ [γ8 115 Ἔρρϑ ποῖ δίρἢ αρ ουξ οὗ ἀδηρεγ, Ὀιξ 

ου ἴδε ρτουπά, δηά ἰεανεβ ἴπεπὶ ἴπεγα (16), ἐχροβεά ἴο ἴδε γῖ 5 
οὗ ΔΠΥ πΊδη οὐ θεαϑβὶ [δαὶ πιᾶὺ ρ855 Ὁγ. 

Ιό. Τα ν. ἰβ ἃ γεβεοϊίΐζοη οὐ διιοῦ δα 5 οὗ ἴπε οβίγιο δ5 
παι ἴῃ δάαϊτίοη ἴο ἴπ6 ἐρρβ ἰαἰά δηά οοποεαϊ δά ἴῃ {πε βδηὰ ἔογ 

παιϊοδίηρ,, ἰξ Ιὰγ5 οἴδμιεοιβ νη ΐϊομ ἰς Ιεανεβ ἐχροβεά ἴῃ {πὸ βαπά 

δΔηά ι1.568 ἔος δε ποιιγίβϑῃπιθηῖ οὗ [δ οἰϊοῖβ; δηὰ {πδὶ ““νἤθη 

1π6 οβεγίοῦ 8 δυγρείϑεά τυἱτἢ Ποῦ Ὀγοοά 586 τιπϑ αν ἔοι ἢδτ 
οἰΐοῖκβ" (Ῥοβὲ ἰπ Ἠδϑβείηρθ᾽ 2) 11]. 63.5).--- εν γομτερ ον 65] ἴῃς 
ἀηδαίομοα Ὀ᾽γάϑ.---Ὁ." ορ. 15. 6ς3,-- ,7γ6» οἱ ἴῃ ἰαγίῃρ δηὰ ἱπ 
βἰτεἰπρ οα Βογ 66Ρ.85.--- 7 δγ6 ἐς πὸ )εα»] ““58ε 18 ἀποοποεγηθὰ 
δῦους 1 " (Ὀτ.). 

17. Τῆα βιυρίαϊν οὗ τῃ6 οβιίγι οι : ορ. ἴ6 Αγαδίς ργονεγῇ, 
“βἴυρίάες ἴπᾶπ δὴ οβίγιοἢ " (566 Βοοματζγῖ, οὔ. οἱξζ., νῇο οἶϊεβ 

ΤΑΔΠΥ δηοίεηϊ (εϑεϊπιοηΐθ8 ἴο ἰΐ8 βαρ). ΤΠΘ ν. ἴῃ ρίνίηρ᾽ 
1π6 τϑαβϑοῃ ἔογ ἴδ ογυ ον ἀδθογίθεα ἰῃ 1416, 50 ἔαγ ὈΪαπὲβ παῖ 

οἤδγρα; δηά ἴξ βκἰδηάβ αὐνκνναγαῖν Ὀεΐοσε 18, νΒΙΟἢ βυρροϑίβ τ ἷ8- 

ἄοπι γαίῖπεγ ἴμδη βιυρίϊγ. 8ἴηος αἷβο ἴδ ν. πιεπίίοηβ αοά (ςρ. 

409.}9), 1 15 ρεγδρϑ δὴ δα αϊτίοη (ορ. Ρεβθ). 1η ἰδοκίπρ' ννϊβάοηι, 

{π6 οϑβἰγίοι ἰδ κα ν δὶ ννὰβ8 ποῖ οσοηῆηαρά ἴο πιδη, Ὀυὶ ἔοιιηά 8150 

ἴῃ δηἰϊπιαῖβ (1 2ῖ-, 15. τ, [εγ. 87, Ῥγ. 66), δηά ἴῃ 5οπια ργθ- Ἔπλ  ΠΘΠΕΪΥ 

(Ρε. 303). 
18. Τῆς 8ρεεά οὗὨ δε οϑίγίοῃ : “1 Βεϊρεά Ὀγ 186 τυϊπά, ἴδε 

δεοίηρ, οβίγίοδ βρτεδάβ 15 ἴδ1}-ἔδαίπειβ [πῶ ἃ 5δὶ] δπά ἢ 

οοηϑίδηϊ ἢδρρίπρ οὗἁὨ 15 ουϊβρτεδὰ νυ ῆρβ δαϑιΐνγ Θϑοᾶραβ [5 

Ῥυγβύοτβ" (νγεῖΖϑιείη ἴῃ Πε].). Τὸ τὶ παῦε τῃ6 ἀπκηοόνῃ 
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19 Ποβὲ ἴποιι ρῖνε βίγεηρτη ἴο πα ποτβε 9 

Βοβῖ ποὺ οἷοίδα ἢϊ5 πθοῖς νΠ Γρ ΒΤ 
30 Ποβί βου σαυβα Πἰπὶ ἴο αυΐνον {πὸ ἃ Ἰοουδῖ, 

Ϊῃ [Πς πια)εβίν οὗ ἢί5 ἴθγγ 6 βπογιΐηρ ἢ 
1 ΓῊς Τ ραννΐ δ ἢ 1 πὶ [ἢ ν8]16γ, δηά γε)οϊσείῃ ; 

[πῃ βἴσγεπρτῃ πα ροσί οὐ ἴο πιεεῖ πε τνεαροῦβ. 

35 Ἡς ΙΔ ρθε δἵ ἔεαγ, δηά [5 ποί ἀἰβυιαγθα; 
Απά δε ἰυγηειῃ ποῖ Ὀδοῖς ἀννᾶὺ ἔγοπι {πὸ βινοτγά. 

3 Τῇ αυίνεῦ ἐν δηροίῃ ὑροη Ἡϊπι, 
Τῆς ἢκβμϊπρ' ροΐηϊ οὗ {πΠ6 βρεαγ δηά {πὸ Ἰανεϊϊη. 

3: Ουϊνεγίηρ᾽ δπὰ δχοϊ(εὰ δα βινϑ]ονεῖ (πε ργοιυηά, 
Απά Βα 5βέδηάδίῃ ποῖ 511] (9) δὲ τπ6 βουπά οὗ (0) ἴδε 

Βογη. 

ννογὰ γεηάδγεά ἀϑονε ςριργοίλ ἀδροί ἰ5 σαρροβεὰ ἴο δά ς (5εα 

ΡὮ1]. η.).---ἰαιρλείλ αἵ ἴπε δἷονν ἀπά ἱπεβεοίϊνε ρᾶοε οὔ πεῖ 
Ρυγϑαεῖβ : ορ. Ἶπ. 

190-25. ΤΏ ΠΟΙΒΟ, ἀπά ἰη ραδγίϊοιιϊασ [δ6 ᾿ψαι-βοῦβα; [5 
Θχοϊτοπιθηΐ, ΕΑΡΈγη655 δηα ἀΌβεποα οὗ ἔξαγ 845 ἰΐ οδγγί6β 15 δγπιεά 

τίάογ (23) Ἰηῖο Ῥδίεῖεβ. 
19. Ἡᾷςρλῆ ἃ οοπ)εοΐυγα θαβεά οἡ ἴδε ρᾶγα!]εῖ ἰεγπι. Ουεββαβ 

αἵ ἴπε πιεδηΐηρ᾽ οὗἉ 33 ἱποίυάς μα» ((), ἐλεπάσον (ΑΝ.), πεξρλίπρ 
(Ὁ), φωένεγίρρ παρὸ (ἘΝ.)}; 566 ΡὮ1]. ἡ. 

20. Μυοῖ ἴῃ {π|5 ν. 15 ἀποογίδίη : 566 Ρἢ]. η.---Ομέυδ)] σρ. 

",.- .λέχο ἃ ἰοοιέ] [μ6 σοπηραγίβοη οὗ {πε νναῦ-ογβα νἱἢ ἃ ἰοουδὲ 
Β66Π15 1655 πδίιγαί ἔπδη [Π6 τανεῦβα (]]. 25, Εδν. 97). 

21. 7λθ υαἰϊ6}}] ορ. ““ἴπν οποίσεδε νϑίϊευβ ννεῦα ἔμ} οὗ 
οδασγίοίῖβ : δηά {π6 πογβεπιθη,᾽" εἴο., 15. 227 : δἷβο, ἔογ νϑ!]δγ5 85 

θαι εἤε]ὰς ογ ἔπε 5᾽ἴ65 οὗ ἐεποδπιρπιεηΐβ, ση. 148, 16. γ1, 15. 2851, 

--οἈἸἈοϑοίοοίλ, 7π οἰγεπρίλ] 888. γογοέοοέλ ἐρ σέγεπρεδ, νἈϊοΝ πάν 

11πι||15 ἴα στοιπά οὗἩἉἁ ἔπε ἤοῦβθ 5 ον : Ὀοΐῃ 5θηβα δηὰ γῆγίμπι 
οουά νν6 11 σραγε ἐπὶ σέγεριρελ αἰϊορεἴποσγ. 

22. ἴίε Ἰαιιρλοίλ)] ν.Ἱ ἡ.---Τὰο σισογαἾ οὗ τῇς δηεπιν: (δὶς 
νουϊά ἔογπι δὴ βχοθιθηΐ ρᾶγα]εὶ ἴδγπὶ ἰο ““ψνεαροηβ᾽ ἴῃ Ὁ; 

1πε6 ογάδγ οὗ {π6 ἴπ85 πιδὺ πᾶνε Ὀθθη 31 33:. 310. Σὺ 
24Ό. Τῆς ἱγαηϑβίδιίοη 5 ναῦν πποεγίδίπ, Ῥὰϊ οὐ {πΠ6 νΏοΪα 

Ρτθέεγδθία ἴο ἴπε αἰτεγηδῖίνε : δ δοέευείλ ποί ἐλαΐ, οὐ τολϑηί, οὐ 

ὁ (ἔδογε 15) δλδ σομρα ο΄ ἐλο ἄορι. Ῥοβϑιὶν ἴῃ6 ᾿ἴπῈ 15 πιθγεΐν 
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35.ΑᾺ5 οἴϊβη 85 ἴ6 μοζῃ (βϑουπάεί), ἢε βαϊτῃ, “"ΑμΑ!" 
Απὰ ἔγοπι δέδγ ἣε βοθηίζοίῃ πὸ Ὀαίς, 

Τῆς (πυηάεγ οὗ [πε οαρίαἰηβ, ἀπά [πὸ βῃουζίηρ. 

36 Ἰς 1 {πγουρἢ τῆν υπαάοτγοίαπαϊηρ {μδὲ {π6 αν κ ταί Πρ, 

Τπαῖ Πα βργεαάδι ἢϊ5 νυϊηρβ τουναγὰβ ἴῃς βοιυτῃ Ὁ 

ἰηϊγαδῖνα, ἀηὰ 39. 35. οτἱρίπα!ν σοπϑβἰβίθα ποῖ οὗ ἃ αἰβείο δπά ἃ 
ἐγβεομ, θυΐ οὗἉ ἔννο ἀ5ε10ἢ5 : 566 Ρῃ!]. ἢ. 

25. Ηε πεὶρῇῃβ οιἍδ ἢἷ5 ἀεἴρμὶ πη πα ἤογη, [πα πλ]ΠἸΠᾶγν 

(Απι. 46, 76ζ. 4.9) πιυιβίοδὶ ἱπβίγαπιοηΐ, Ξουπάς δὴ δάνδηοο.--- 7. 

ἐλωμμαον ο7 ἐλ σαῤέαἐμ5] 1Ὲ (ἢ 6 ρῆγαβε ἰβ οογγεοῖ, ἐπ ϊ]5 πγυβὲ πιεᾶῃ 
1Π6 ογάδγϑβ οὔ μι} ταγν οαρίαϊηβ (Νὰ. 4115, 15. 25) ρίνεη ἰη ἴοηε5 
οὗ {μυπάοτ.----ϑάοιϊ" 9} οὐ νύ ΟΥΥ : ορ. Δ πὶ. 119, ]6γ. 4,9, Ζερῇ. 

116 (πα ἄδν οὗ {πε πογῃ δηά [πε Ῥδιε6- 5ῃουΐ"). 

26-30. Το μανῖς δηά, αἱ 1οαϑὲ ἴῃ 3, {π6 νιυἱξυΓα.---Βιτάς 
πᾶνε Ὀδθη ργενίουϑίυ πιεπίϊοπεά---ἰἢ6 γάνθη (385 91) δηὰ τῃ8 
οβίγου (15:18); ἤθγα ἔννο ἔυγίμογ Ὀἰγάβ σοποίυδα [815 βύγνευ οὗ 

16 δηϊπιαὶ ννοτϊά. [15 ἴῈ τῃγουρὴ νυ ἰβάοπι ρίνεη ἴο ἱξ ὉΥ 1οῦ 

{παΐ ἃ 5υγα ἰηϑιποί ἰεδάς (πῃ μαννἷκ δουϊῃυναγάβ δὲ ἴῃς ἀρργοδοῖ 

οὗ νἱηΐεσγ, οὔ, δἱ δῖ5 σοπιπιδηά, ὑπαΐ {π6 νυϊέαγε (απ|}κὰ [ἢ 6 

οϑβίγιοι, 14) ρίασεβ 115 πεδὲ Πρ ἃρ ουἕἱ οὗ τϑδςοῖ, οπἡ ἴποβε γοόσ κυ 

[λϑἴπεβϑεβ ψνἤσγα ἰἴ πιαῖκαβ [15 ποπλα δηὰ ἔγοπι νπεποα ἰῖ5 θθα 

δπὰ ξατ-βεείηρ' εγε ἀείδοίβ [15 σαγγίοη (39) ἰοοά ἢ 

26. Το λατολ] 70; ἱπ ἴων. α1τῖ|6, Δι. 146} {μὲ ἔεγπι ἰ5 

Βαπογῖς ἔοσ ἃ οἷδββ οὗ δἰγάβ ἱποίυάίπρ' (γΠ).25) βϑνεγαὶ βρβοΐβϑ ; 

Ὀϊγάς οὗ {πε Ἑδϊσοηίάεε οἷαϑβ ἀρρεᾶγ ἴο ὃ6 ἱπθηδεά (Βοοδατί, 

Τέονοσ., [1Ὁ. 11. ο. 19; Ττὶβίγαπι, Δ 78, Ῥ. τ8ο ἢ. ; Τποπιβοη, ζαμᾶ 

απο Βοοξ, 326; Ε΄. αλὰ 228, 5.0. ἢν ἾΚ); 5οπια οὗ ἴμεβε, 85, 

6.5.» ἴμε [6556γ καϑίγεϊ, πηῖὶρταῖθ δου ἴῃ υυἱηΐετ.-- - ΤΠ δἰ] υϑίοπ ἴὸ 

πιϊρταϊίοῃ (ορ. [6ζ. 87) ἰῃ Ὁ, 15 ποῖ ἴο ὃ6 οἰϊπιπαϊεα ὈΥ͂ γεπάθγπρ' 
ἐο ἐλο τοιέλ-τοίπα, “ἴῃ ΜΏΙΟΝ οα56 πὸ γείεγαεποα νου] Ὀ6 ἴο ἴπ6 

δἰ γεηρτἢ οὗ ννἱηρ᾽ Γπαὶ ἐπα βά ἰξ ἴο Ην ἴῃ πε τοεἰἢ οὗ {πε βουϊῃ 

νυἱπὰ " (Ρεδΐίκε δἴϊεγ ἢ .), ἔογ [Π15 ννου]ὰ βυγεῖυ γθαυῖγα ἃ 5ίγοηρεγ 

Ῥτερ. 1πδῃ δ, 

27ῖ. Ὁχ. (566 ΡΠΠ. .}, Οἵ '5 ἴξ δὲ ΤΥ οοπιπιδπά {παῖ ἰΐ 
ταδκοῖῃ 5 παεδὲ οὐ δίρῃ, Απὰ μαίῃ ἰοάρίηρ ὕροῦ ἴΠ6 ογαρ οὗ 
ἴῃ τοοῖ  ΤῊΪβ ταπλονοβ πα νιυϊΐζαγο, δηὰ πιαῖκοβ ἴπ6 ᾿ψνπΠοΐα 

βίγορῃε ἀδβογῖδε ἴμ6 μβαννκ. δ υ.᾿5 ἀπηεη δι οηβ συγ ἱπιρτονα 
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Ξ] Οἵ 5 1 δὲ τῆν σοπιπηδηὰ {πα ἴῃ νυἱέιγα πιουηϊείῃ ἀρ, 

Απὰ πιακοιῃ ἢϊ5 πεβὲ οἡ ὨΙρἢ ἢ 

38 ὕῦροη {86 τοοῖς Βα ἀννε! εἴ δηά πδίἢ Ἰοάρίηρ, 
ὕροπ ἔπε ογαρ᾽ οὗ {π6 τοοῖς δηά πε ἔδβϑίπεββ. 

39 τοὶ ἴπεηοα ἢς 5ρίεςἢ ουἱ ἔοοά ; 
Αἰδγ οἱ ἰξ εγεβ θεῃοϊά ἰξ. 

309 Ηϊ5 Π65ΕΠπΠρ8 50 συΐρ ἄοννῃ ὈΪοοά : 
Απὰ νῆογα (Πα 5᾽αίη ἀγα, ἴἤθγα 15 ἢ6. 

ΧΙ, ΖΎΝΠΙ τπὰ τεργονοῦ σοηϊοηά ψἱἢ ἴδε ΑἸ Εν ὃ 
Ηε παῖ ἀγριθῖῃ ἢ ἀοά, οἴ Πἰπι ἀπϑυνοῦ 1ξ. 

8 Απά 700 δηβυνεγεὰ Υδῃινεῖ, δηὰά βαἱά,. 

186 ρΡάδγα]]εἰϊβηι, δηὰ οὐα Ὀϊγὰ γαῖμα (ἤδη ἴννο νου 6 πιοῦα 

δοοογάϊηρ᾽ ἴο ἴπ6 δηδίοργ οὗ πε οἵαν βεοίίοηβ; οὐ ἴπε οἴπεγ 

μαπὰ (ες παρὶῖ5 ἀεβογί θεὰ ἴῃ 51.39 ἄρτϑα ψΠ ἴποϑε εἰβενμεγα 

δϑϑοοίδίεα υἱτἢ {πὰ νυϊίυγα. 

27. Το υεΤἰέμγε] 935 α.---Ὁ, (ἢ 38), ορ. 7ετ. 40)5. 
28. Ο»αρ] ἩεῦΌ. δοοίλ; ορ. Ὠεπὲ Βίαποδε, επί ἀὰ Μ|άϊ. 
20. Τῆς νυϊζυτα δηά [15 ᾿γαν ; ορ. οἾδ, ΗΔ5. 18, Ηι. 289 (ποία 

“ἐἔγοπι δίδγ᾽)), [6γ. 4840 4053: ορ. ΕΖΚ. 1γδ8δ:, 

208. Ὠϊά οῦ επάονν ἰῆς Ὀἰγά “ὙΠ Πα τογγ Ὁ] 6 ἰηβιϊηοίβ, 
τπδὶ βῇον {παπιηβοῖνοβ δὲ οπσα ἱπ δεῦ γουηρ, ΜΠ οἢ δυοῖς ὰὑρ 

ὈΪοοά} Ορ. αἷβϑο Ῥγ. 30}. ΗτγζΖ. οοπιρᾶγεβ Ααϊίϊαη, 2.7.4. 

10. 14, σαρκῶν ἥδεται βορᾷ καὶ πίνει αἷμα καὶ τὰ νεόττια 
ἐκτρέφει τοῖς αὐτοῖς.---Ὦ. ορ. Με. 2438. 

ΧΙ,. σ. Βείνδεη 40Ὁ δηὰ 4οἷ 3, ποὶ (ζ, ᾿πβοσίβ, Απά 
Υδῆννεἢ δηβινεγοά [00 δπά ϑβαϊά, ἢιι5 οατηρ᾽ ο΄ τπ6 οοποίυ- 

βίοη (402) οὗ Υδῆνε᾽ 5 βρεθῇ ἴω 485-- 2050 4οἷ. 

2. Νεῦν εἰβοιίνοϊυ ἴπΠῸ6 βρεθοῦ οἷοβεβ 85 ἴ{ ορεπεὰ (382) 

ψἱ ἢ ἃ ομδ]εηρε :---Ἶ 1 ]οῦ, τνῇο Π45 ταίκεη ὑροη Πῖπὶ ἴμα ραγί 

οὗ τεργονοῦ δηὰ δαἀπιοηΐβμεσ οὗ Οοά (ςρ. 382), 511 σᾶγγυ οὐ ἴπ6 

ἀϊβρυΐεῦ 1 50, δε πιυβὲ δῆβννεῦ (ορ. 385) ἴπ6Ὸὸ αυεβίίομβ Ὑδῆννε ἢ 

45 Ρυΐ ἴο Ὠϊπι, ἀπά ἐχρίδίη [π6 πιᾶγνεΐβ οἵ ογεαίίοη νοῦ να 

7α51 Ὀεδθη Ὀγουρμιὶ Ὀείογε πἰπὶ ἰπ 48.-405; 1 Πα σδηπποῖ 0 50, 
6 Ὧδ5 πο τῖρῃΐ ἴο οὐ οἷΖα ἀπὰ γερζονα. 

41. (-Ἐ, ῥγορδθῖγ, 4253. 005 γερίν ἴο Υδιεῖ : δα 
δάπι!ῖ5 ψςποιὲ ταβεγνδίίοη {παῖ πΠ6 οδηποῖ δηβννοῦ Οοά᾽β 

αυδδίοπβ (43): Βα Μ}}}} ἐπεγείοσγα σῖνα ἃρ ἴπε γόϊε οἵ ογιτἰς (40), 



248 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 708 [Σ1 4-6. 

4 Βεῃοῖά, 1 πὶ ἴοο πιθδῃ: ννῆδίϊ οδῃ 1 δηβινοῦ ἴῃεο Ὁ 

1δὺ πιὶπα πδηᾶ προ τὰ πιουίῃ. 

δΟηοα πᾶνε] βροκθη; Ὀ.Ε1 νν}}] ποῖ ἴ ἀο 50 δρδίη Ἰ; 
Υδα νος, θὰ}1 νν1]1] πὸ υγίματγ. 

4 Τηςεη Ὑδῃν ἢ δηδινεγεά [οὉ οὐυὲ οὗ (δε πἴογωι, απά βαὶά :--- 

φὩοἢ Βα σοηξαθβ65 Βε δά β8δνογαὶ {ἰπ|65 αϑϑιπιά (6). [ἢ οοη- 
ἔγαϑὲ ἴοὸ ἢἰβ οὐνῇ ννεδίπθββ (405), ἢες δοκπονϊεάρε ἴῃς οπιηὶ- 
Ῥοίεποβ οὗ ἀοά (423); ἀπά, πον ἰπδὶ πε 85 Ὀδεὴ οἤδ᾽δηρεά 
(389), ἢε 5ε65 ἴπαΐ ἢθ ἢδά βροΐκεῃ οοπῆδεπην οὗἩ ννβδῖ γα ΠΥ ννὰ5 
Ὀεγοηά 5 σοπιργεπεηβίοη (423); δπά {πἰ5 μδὰ Ὀδθη Ὀεοδυβα ἢ 5 
ΡῬτενίουβ Κηονϊεάρε οὗ σοά δά ὕδθ ὈΥ ἤδδῦβαυ ; Ψἤογααβ ἢῖ5 

ΡῬγεβεηῖ πον] εάρε ἰ5 ἴῃς οιΐοοπια οὗ ἀΐϊτεοὶ νἰδίοη ; 1πἰ5 νἱ5ίοη, 

δπά πὲνν Κιπά οὗ πονϊεάρε, ἢανε ἰεὰ ἰπι ἴο ΠαΠΊΥ δηπὰ 
τερθηΐδποα (6) ον ναὶ ἢ παά 56 ἴῃ οτγ εἰοΐβπι οὔ σοά, τπουρ ἢ 
τῆς ἰοχ δηά πιοδηΐηρ' οὗ 425 ἀγε ὈΥ ὯΟ πιϑϑηβ οεγίδίῃ. 

4. 700 »ιδαη}) ἀπεαυαΐ ἴο [ῃς ταϑ5ῖς.---Ὦ. Ορ. 215 299. 

5. Οποθ.. . . ἔποῖρα] {.6. τοῖα ἰῃδῃ οὔποθ, βενθγαϊ {{π|65 : 
ΟΡ. 33}5.---.:2ὸ 50 αραΐη] Ἐδ ἀνστοῦν. 

6-Χ1.1. 26 (34)ἅ;.͵ Αοσοοτγάϊηρ᾽ ἴο ἔπε ργεβεηΐ ἰοχὶ (ὃ τὸ 2381) ἃ 
βϑοοηά βρδϑδοῦ οὗ Ὑδῆνδῃ οἱδαγίν Ὀερίηβ ἢ Τ; ἴο [ἢ]15 βεοοπά 

Βρθαοῦ [οὐ ἤδη πιαῖτεβ ἃ βεοοηὰ γερὶν ἱπ 4255 Βαὶΐῖ ἴΐ ἰ5 

Ρτγοῦδοϊε ἴπαὶ ἴῃ ἴπ6 οτὶρ!πδ] ἔογπι οὗ [6 ροεπὶ Ὑδῆννεῖ πιαάα 

ΟὨΪΥ οης βρεθοῦ (489.-- 395) 40), ἀπά 7οῦ οὨΪΥ οπα γερὶν δηά οοη- 

ξεβϑίοη (4ο"" 425). 

[πη ἔδνουν οὗ {π|8 σοποϊυδίοη ποτα τε νεϊ κν οοηπί δεγδίΐοεβ : (1) ἔνεη 

85 {πον ποῦν βδίαδπά, υπαϑδοοίαιοδ τε 423.5, 406“ οοπίαϊη ἃ Τοοηξεπδίου, 
νπουΐϊ ΔῺΥ τεβεγναδίίοπη, ἐμαὶ 9οὉ πα5 ἰπγοννῃ ὧρ Πὶβ ο88ς, δηὰ ἰμδί ἢς 85 
ποίδίηρ ἔυγίμετίο 880 ; ἰπ οἵπεγ ννογάϑβ, 50 δι 85 ]οὉ 18 οοποεγηεά, Ὑδῆννο ἢ 5 
οδήεοι ἱπ ϑρεακίπρ 5 αἰγεδάυν δοπῃίενεά, δὰ ἰπεγε ἷἰβ πὸ πεεά ἔογ Ηἰπι ἴο 
ἀεἰνες δηοίμες βρεεοῦ ; (2) αἴϊες βυοῖ δ οοπέεβϑίοη Ὑδῆννε δ᾽ 5 τεῦυκε ἰῃ 
14 “ὁ ξρῃ65 ρεγ ἸΟῪ πεδῦ πδρρίης" (Ρεδίε): {π18 οδὴ]εοϊίοα οου!ά ὃς 
51 ΠΕΥ πιϊε χαῖοςά, Ὀυϊ ποῖ τεπιονεά, ὈῪ πιεγεῖν οην τη ρ, 7 δηά τεϊδιηίηρ "1. 

᾿Π 88. 8 βεοοηά βρεδοῦ ; (3) ἴπε 8ρεςεον, “ἢ τὰς ἀεϑογίριίοης οὗ εν μδη δὰ 
Βεπεπιοῖῃ Ὀς οπιϊιοά (8εε Ὀεΐον), '5 βυϑρίοἰουϑὶν 5μογῖ ; δπά (4) ἰπουρ ἱξ 
ἐγεδῖβ οἵ ἃ ποῦν σμδιηεοί, ἰὰ ὯΔ58 πὸ βυβὶοϊεης αἀἰδιϊποίηε585 οἵ διρῥοβο ἔγοωω ἴῃς 
ἢτβί βρεεοῦ ; ἢογ ἀοεϑβ ἴὲ ἄγανν ἔγοπι [0Ὁ ἃ γεβ]ν αἰϑίϊηοϊ ον ἀἰδεγεηϊ σοπ- 
[εβϑϑίου ; Ὑδηννεῖ ποτε τεΐεγϑ (405) ἰο 1008 ἱπιρυρτιπιεηὶ οὗ Ηἰ5 τ ββϊεοι- 
πε588, δηά ἴο Ηἰ5β ρονεγηπιεηῖ οὔνπονι (1118). γυπογεὰϑ ἴω 28. 30 Ης δὲ βροΐεῃ οὗ 
Ηἰδ ννοτῖς ἐμ δαΐμνε ; Ὀυΐ (Π15 51}}} ει. 45 ὑρ, 85 ἀο 38. 39, ἰο ἴδε ρονγευϊεββης58 
δπὰ ἰβῆοσγδηος οὗ ]οῦ ἰπ οοηίγαβι ἰο ἴδ πικἢϊ διά τυ ϊβάοπι οὗ αοὐ (16); ἀπὰ 
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Τ Οἰνά ὕρ τὴν Ἰοΐηϑ πὸ ἃ πιΐρ ἢν πιῇ : 
Ι ν1}} αϑκ ἔδεε, δηὰ ἀεοΐαγε ἔπου υηΐο πια. 

δ΄Ύνη ἰπου ἐνεη ἀϊβαῖονν τὰν τἰρδι ἢ 
νη μου σοπάεπιη πιε, {μι που πιαγεβὲ ὃς υβιῆεά ἢ 

7.’ 5 τερῖγ ἴῃ 425. οδετβεα πο ραγίίουϊαν υυἱμβάγαννδι οὐ Βἰ5. ἱτηερυρηπιεηὶ οὗ 
(οὐ 5 εἰρβίεουδηεββ, μυΐ ταῖπες οοπιίϊηιεβ, δηά ψῖνεβ [86 γϑδϑοη ἴογ νπδί 

Ἠς δδ8 δἰγεδαυ βαϊὰ ἰῃ 40" δ; ἰδυβ με βρες ἔςδιν δοκπον)εάρεβ τμ6 μεΐψλξ 
οἵ σοάἁ (423), 45 ἴῃ 406 δε πδά γεοορτιίζεά πὶ οὐνῃ ἱπιροίεποε, ἀπὰ Πα ψῖνεβ 
88 ἃ τεϑϑοη ἔογ ἴδε 5ίΐεπος οὐ νοι πα ἰδ πον γεβοίνεά (4025), (Ὡς ΠιυιπΉΠν 
ἴο ννϑίςδ [μς νἱδίοη οὗ αοα δα Ὀγουρδὲ δπὶπι (4255). Μοβὲ οὗ ἰβοβε ννῆο 

δάορι (πα νῖενν 18δὲ ἔδεγα 5 Ῥυξ οὔς βρεϑοβ οὗ Ὑδδυνθ, ἱποίυις ἴῃ ἐμῖ5 
οπς βρϑεςῇ, δηά ἴπαὶ 8δ5 115 οοποϊυβίοῃ, 405} (80 ΒΙ. Πυ. Ρεακε); Ὀυὶ ἰξ 15 
τῖογε ργοῦδθὶς ἔπδὲ (παὶ βρεεοῦ οοποϊυάεά τἱτἢ 40, δηά ἴμαὶ 4οἴ- 4:35 5ῃου]ά 
Ῥε Ἰοοκεά οὔ 89 8 νεγίδηϊ οὗ ἴῃς οὔ ἴδ] βρεεοὴ οὗ Ὑδδνθ ; ἔογ (1) ἰπὰ 
ἔοεοϊδ!ε εἴἶεοϊ οὗ τς Ὀτγίοῦ Ἵμαιεηρςε ἴῃ 40 15 ννεδκεποά ὃν ἰῃς δαάϊιίου 
οὗ ἃ ἔενν αἰϑεῖοδβ ργεϑεηϊτρ ἃ ὥενν βυρ᾽εςῖ ; (2) 40“ δἀπικπρ [ο᾽5 
ἱῃοδρϑοῖεν ἴο αῆϑσεῦ δηά δπηουποίηρ, δ γε γεπιεπὶ ἔγοπι ἔς ἀγρυπιεηῖ, 
ἔοϊον5 ἔδγ Ὀεϊίεγ ἱπιπιεάϊαιεῖν οἡ Ὑδθννεμ᾽ 5 ΟΠ ΔΙ Ιεηχε ἴο Ὠΐπ, ἴο δηϑυγοῦ, 
δηά υϑιν δἰβ δγχυωιεηὶ ἰῇ ἢε οδα (405), ἰβδὴ δῇογ δ'6; (3) ἰξ δε ροεῖ 
ἰηιεηάεά ἰο ἄεαὶ ψνῖι ἴπς ἱπιρυρσηπιδηὶ οὗ Οοά᾽ 5 γἱρῃμίεουδηεββ, ἰξ 5. ργοῦ- 
δῦ1Ις ἐμαὶ ες νψουϊά πανεὲ ἀἄοῆς 530 ποῦ ὨΘΑΥΪ οὐ ἰδ β.δϑῖὶς οἵ ἢΐ8 
ἰγεδιπιεπὲ οὗ ἔπε αἰνίης υυβάδοπι δηὰ ροῦγεν ἰῃ 48. 10; (4) ἰ ἴῃς βρδεοῦ οὔ 
Ὑδῃνεῦ ἀεαὶῖ βϑεραγαίεῖυ δηὰ οοποϊυάεά τ [ἢ αὐδδίίοη οὗ ἐς αἰνίης 
εἰ ϊεουβη685, ἰξ νου!ὰ Ὀς βίγδηρε ἰμαὶ 70ὈΡ᾽5 οοπέββϑίου: βῃου]ὰ πιαῖζε το 
τείεγεπος ἴο ἰξ, θὲ οἷν ἴο (ῃς πιΐρῃϊ οὗ Οοά (422). χα. ἐδεϊϊπρ (15 

τειπαγκεά (οη 422), “"]οὉ ἄοε5 ποῖ, δ πιίρις ἢανε Ὀεεη ἐχρεοίοα, δοκηον- 
Ἰεάχε {πὸ ἀἰνίπο τὶ κμϊεουβηεβ8 ἢ ; θυΐ [πε ργοσεεάδα νϑγῪ ἱποοπολυϑίνεϊυ ἴὸ 
εχρίδίη ταὶ “δὴν οὔὲ αἰνίπς δἰἰγίρυϊα ἱπιρ!ϊεβ 411 οἴμογα Οπιηϊροίεπος 
οδηποῖ οχίβὲ αρδγί ἔγοπι τ ιεουβηεβ8 "᾿ ; 1 {π|8 γεδβοηΐηρ νεγα νϑ]ά δἵ 4]}, 
τ τνουἹὰ τεηάεν Ὑδθννεμ᾿Β ϑεοοηά 5ροθο ἢ ὑππθοοββατυ. 

7-1. Α5 ]οῦ δά αμεδιοηδὰ {Ππ6 ιβεῖοα οὗ Οοὐβ γιΐθ οὔ τπε 
ψογὶά, ἢα ἰβ ἢονν ἰγοπίοα!ν ἰηνὶεα ἴο ἀϑϑυπι Ὠϊνίπε διιγθαϊες, 

δηά τυΐε τ Πἰπη5 61; βίποα πα οδηποῖ δοοδρὲ ἴΠῸ ἰηνίτδἰίοη, δπά 
50 δίῃ ΌΥ δχρεγίδηοα ἃ Κπονϊεάρε οὗ 411 ἐπδξ '5. ἱηνοϊνεά, με 
845 πο τἱρἢιϊ ἴἰο οὔ ἰςΐΖα. ' 

ἢ. τὸ 4853. 

8. Φιέραϊοτυ) οτ, νπαξθ υοἱάᾷ (155, 15. 1457, Νὰ. 30. 150. 12). 
--.ῆ;Τὖν τιρλῆ τμᾶὶ ν Ὠοῖ ἰ5 πὴ ἄυς (345, 18. τοῦ), ὦ. 6. τὴν οἰδἰπι 
ἀπδι}1 τοῦς τμς νου ᾿υβεγ ΟΥ ΒΟ πιὶρῶξ πιδδῆ γε» γάρ, 

ἴῃ ἴδ βθῆβα οὗ ἴδε τἰρῆϊ, οἵ ἡιι5ἴοα, νοι 1 ἐχθοιῖα ἴῃ {δα 

ποτά (ὨΪϊ. 4.) : νἱἱς τπου σοπάδπλη πιὸ [πὶ που πηαγαϑὶ Ὀ6 ἰπ 
τῆς τίρμε, ἴῃ τῆ οἰαίπι, νὶΖ. ἴο βανε Ὀδθη ἰγεδίθα αἱ γοπεγ ὃ 

9. 44»η»1] ἴμε βυπῖθοὶ οὗὨ πιϊρῃξ, 85 2δδη.; οἵ ἀοά, Ρ58. 80:9 
δηὰ οἴϊεη.--- Ζλμραθ»} πιθπιοπεά 845 δῃ ἱπιροβίηρ' πιδηϊξεβίδ- 
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50 γ παϑὲ που δῇ ταὶ κὸ αοα ἢ 
Απά οδηβὶ που ἰπυπάεγ ἢ δ νοῖςς {πὸ 85 ὃ 

1 Ῥγδυ, ἀεοῖς ἐλ γϑβε! νἸὮ πια)εϑὶγ δηά Ἰοβ 688 ; 
Απά δγγδυ ὑμγβεῖξ υἱ μίογυ δηά βίδίς : 

11: Θῃεά δργοδά ἰῆς ονεγβονίηρβ οὗ (πἰπε δηρεγ; 
Απά ἱοοῖς υροῦ Ἄνεῦν οὔς {παῖ ἰ8 ργουά, αηὰ αὔαϑε Ἠΐπι: 

2} οοἷκ οὔ Ἔνεῦυ οἷς ἰδαῖ 15 ργουά, (6η4) Ὀτίης Βίπι ον ; 

Απά ρυ] ἄονη (Βς νἱοκεά πεσε ἴμεν βἰδηά : 
15 ἩϊᾺε ἐῆεπὶ ἰη τς ἀυβὶ ἰορεῖδετ ; 

Βίπά υρ {πεῖν ἴλοα5 ἰπ ἴδε ἰἀάδη (ννογὶά) : 

κίοῃ οὗ ἀοά᾽ 5 ρονεγ (ορ. 375. ὅ).---ἼΠογ 8 ἃ βιάάδη ἰγδηβιτοη 

Βαζὰ ἔγοπι ἴπ6 ἱπουρμξ οὗ ἀοὐ᾽β υδίῖοσα ἴο ἐμαὶ οὗ Ηἰβ νριζρλζ. 
ΎΤΒῈ νοῦ ἰ5 50 ἴαγρε, ἔπε οἰγουπιβίαποαβ δπά ἰϊυδιίίοηβς οὗ 

Βυπίδη 116 50 ἰηβηϊεῖγ νατίθα, παῖ ποηθ Ὀυϊ δη οπιπίροΐϊθπξ 

Ευϊ]εγ οουἹά ταὴῇα {παπὶ 411 τῖτἢ ρεγίδος ᾿υβεῖοα : ““οπθ, {πογε- 
ἔοτο, ψῇο ἄοεθβ ποῖ ροββθ88 Οαοαδβ πιὶρῃῖϊ, πιυβὲ γεξγαίη ἔγοηι 
Ραβϑίηρ ᾿υάρπιεηῖ ἀροη (οὐ 5 πος" (Ὁ ].). 

10-12. ἀοἄ οδαϊεηραβ ]οὉ, ἰδ 6 γϑαῖν ἘΠ ηκ9 ἢ6 σδη τι]α 

186 ψογά δνθβὴ 85 ννῈ]] 48, ποῖ ἴο 5ὺ Ὀεϊζεγ ἔμδη αοά ἄοε5, ἴο 

4ϑϑιπιῈ Ηἴ5 αἰτγίριιϊεβ οὗἁ πιδ᾽εβὶν δηά ροννεσ, δηά ἴο δραβϑ ἴπ8 

νυϊοκεά 45 οὐ ἀρ4565 ἴμ6π|. 

10. Φεοῖ ἐλνεο 17] ρᾳΐ ου 85 8π ογπαπιθηΐ ("Ἴ}) : 80 Ηοβ. 215, 
15. 6119 αἹ.-- ΜΙια)εεέν (γι}}] οὗ ἀοά, 845 374, Εχ. 157, 15. 2415 αἱ..-- 
Ζοϊέέρισες ([33}}] ορ. 2233.-- ΟἿονν σα» σέαίδ (ΠῚ ἪΠ)}] ἴπι6 αἰεγί δῖε 5 
οὗ ἃ κίηρ (Ρ5. 215 452); οὗ ἀοά, ΡΒ. 1το4] οδδ. 

11. δλϑα αδγοαα 111. φοαέζογ, οὐ ἀέσρογοε (Ῥτ. 515. ὙΠὲ 
ἤρατε 15 {παῖ οὗ Δη ἱπιρεΐυουδ, ονεγῆονϊηρ, 5ἴγαδπι: Ορ. ἴο οι 

ομέ πταῖμ, Ηοϑβ. 519, ἀπά οἤδη.---Ὁ. σρ. 15. 213.---Ποοῖ ὠροη] 11. 
566: ἄο, ἱξίπου οδηβῖ, 88 1 ἄο, ψῆο πιεῖν 566 ἴῃ νἱοκεά, 

δηά {Π6Ὺ ἅγε ἰηϑίδηςγ Ὀγουρῆξ ἄονν 

128. -- τιν, ἐχοθρὶ οπα ψοσγά : ἴπ6 γερεϊεοη, ἱξ οτρίπαὶ, τσὰβ 
ἰηϊοπάθδά ἴἰο ρίνα δπηρμδϑὶβ ἴὸ ἔπε ἱπουρῆι.---Ὁ. Ἡάσρε ἐλεν 
σία» ἱπιπιεάϊαξεῖγ, ἀπά ου ἔπε βροῖ. 

13. Τῆδ ταΐεγεηοα πιρμξς Ὅς ἴο βοπι ἀδτκ, υπάεγρτουπά 
σᾶνογῃ, υϑοά 85 ἃ ργΐίβοῃ, βιιοἢ ἃ5 {παῖ ἴῃ ἢ ἢ ΑΖαΖεαὶ ἰ5 οοη- 

βηεά ἴῃ Εη. τοῖς (οἱπὰ ΑΖαζαὶῖ μβαηά δηά ἔοοϊ, δηά οαϑὲ ἢϊπὶ 
ἰπῖο {π6 ἀαγίζπεββ : δηά πιαῖζα ἂἃπ ορεηΐϊηρ᾽ ἴῃ ἴπ6 ἀεβεγῖ, πο ἢ 

15 ἰη υάδᾶϊ, ἀπά οαϑὶ Βἰπι [μογεῖη. Απά ρίασε ἀροῦ πἰπι του ρ ἢ 
δηά Ἰαρρεα τγοοῖίκβ, δηὰ οονὸσ δίπιὶ ἢ ἀδγκηαββ, δηὰ ἰδ ἢἷπὶ 
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14 ΤΏοη Ψ111 4150 ργαΐῖβε (πες, 
Τδαῖ (δίς οννη τἰρ δε μδηά οδη βανὸ ἴδιες. 

ΔὈϊάε τπόγα ἔογ δνεγ, καὶ τὴν ὄψιν αὐτοῦ πώμασον, καὶ φῶς 
μὴ θεωρείτω,---αὐοϊοά Ὁ Ὁ].), οτ, πιογα ὈγοθΑὈγ, ραεγῆαρβ, ἴο 
πὸ ἀυκὶ οὗ πε σγανε ἰῃ ", ἀπά ἴο ἴπε ἀδτγκ δπά δίάάδη γεοθββοθβ 

οὗ 5860] ἱπ ".--ὐῇέάο ἐλόηε ἐρε ἐλθ ἄμ] 15. 219, 
14. 1 7οὉ βυοοεθάς ἴῃ ἃ ροβιϊίοη ἴῃ βίοι (45 85. οοπι- 

Ρἱαϊπίβ ἱπιργ) δες ἄβεπιβ ἀοά ἴο πᾶνε ἔαϊϊεά, αοά ν1]1] δοίκπον- 

Ἰεάρε---ποΐῖ, ἰπάεεά, ἐπαὶῖ Πα 8 δαιδ] ἴο Ηἰπιβοῖ πὶ 41] {πίπρϑ, 

δυΐ {πὲ ἢα πᾶ8 ἂἃπ ὔτὰ {πὸ αοά᾽ 5 (95)---ἰῃαὶ δὲ [ἰεαϑὲ ἢ 15 οὐνη 
Ῥοννεογ ἰ5 βυβιίοίεπε ἔον {π6 ἰαϑὶς νοῦ 6 ἢᾶ5 ἀπάεοτγίακοη, ἀπά 

{παῖ Πα ἰ5 δϑῖε ἴο νν εἱά εβδβοϊνεϊν π15 βινογά ἔογ ἔπ6 ρυιηβῃπιοπὶ 

οἵ ενϊ]-ἄοογβ. ΤῈ λαμά, γέρλξ λαηα οὐ ἀγηι, ἰ5 βαϊὰ ἴῃ Ηθῦ. 

ἴο ταυὲ, οὐ ρυε ταϊυαέίον; (οἰ τυσναγισα, υἱοίον») 0 ἃ ρούβοῃ, 

ἤθη, ψΠ ποπα ἴο πεῖρ δἰπι, μα Πἰπη56 1 {ΓΙ απΊρ ἢ Δ ΠΕΥ ονετ- 
οΟπι65 ἢἰβ5 ἴοθβ ; οὗ πιεη, 6. γ5 (““ Ιεϑὲ 15γδϑὶ νδυπε {Πα πιβοῖναβ 
δραϊηβὶ πι|6, βαυΐπηρ, Μίπε οἵνῃ Βδηά μαίῃ βανεά πιὲ ἢ), 1 5. 2535: 
δὲ Ῥε, 4443; οὗἉ 6οά, 15. 5915 ἀπά 646 (πο οπδ 656 οου]ά ἀο δηγ- 
τπίηρ, 50 ““ἢϊ5 οὐγῃ ῦπὶ δγοωρλξ σαἰυασέΐονι ἐο ᾿ϊπι᾽᾽)}), Ῥ5. οϑδὶ. 

15. ΧΙ]. 24 (26). Βεδεπιοῖδ δῃά ον δη.--- ΕΟ νατγίουβ 
ΓοΆβΟη5 ἰΐ 566ΠῚ8 ΡΓΟΌΔΌΪΕ {πᾶὶ {πὰ ἀεβογιρίοη οὗ ἴπ656 ἔννο 
δηΐπγαῖβ ννὰ5 ποῖ τυ ὈΥ ἴπ6 δαῖμον οὗ 28 ἢ. 

(1) Τ8ε ἀςδογίρεϊοηβ αγὰ ἰοηρες: ἴῃς ἰοηχεβϑὲ ἀεβογιριίοη ἴῃ 48 ἢ. εχίεπ 5 
ἴο 5'χ ἀἰβεϊς ἢ δπά ἃ ἐγ βιϊοι ; ἰπδὲ οὗ βεπεπιοίῃ ἴο ἔεη, ἐμαὶ οἵ ἰενϊδίμδη ἴο 
ταιγιγοίουν ἀἴϑειςα. (2) Ουεβίίοηβ, 80 ἔγεχυξηΐ [πγουρπουὶ 48 ἢ. ἀπά ἤενεῦ 
ἰπιογπεα ἔοτ ποτὰ ἴμδ ἃ ἔενν αἰ βε1 8 (δὶ πιοβί ἤνε, 3205:.5) αἱ ἃ {ἰπιε, τε 

Βεγε Ἴπίγεῖὶν αθβεηξ ἔγοπι ὑννεηῖγ οοηϑεουξίνε ἀἰδεῖο 5 ἴῃ 41}5. 86 {{-28) αι ηα ἔγοπι 
πίης ογ ἴδῃ ἰη 405 3.) Ὑὴε αυεδίίοῃβ παῖ ἀο οοοὺγ ἅγε πιδϑϑεά ἱορεῖμες 
ἴῃ 41}:7. 104. 181. (4οἦδ δ᾽ 41: δ). (4) Τῇε οοηβίδηξ τεουτγγεπος οὗ αυεβίίοης ἴῃ 
48. βεῦνεβ ἴο Κεὲρ ἴδε βεῆβε (μδὲ αοά ἰ8 βρεδκίηρ υἱνὶά, δηά ἰο χῖνε δῇ 
δοσυπιυϊαιῖϊηρ, ὑγρεθου ἴο με αἀϊνίης ομδιίδεηρε ἴο ]οῦ ; ἰῷ {π6 ρῥεοϊουρεά 
αὔβεηοε οὗ αυεϑίίοιβ ἴῃ, δαπὰ {με ρυγεὶν ἀδβογίρίῖνε σμδγβαοῖεγ οὗ εβρεοίδ!!ν 
δε οἷοβε οὗ, 405-419 (5, τῆς ἔογος οὗὨ ἴδε “Π δ] ἐπῆρα Ἔχργεββεά, 88 ἰω 48 ἔ,, ἰῇ 
411:}} (4οἾ5-41τ2) ἀἴε8 ἀὐναυ, δηὰ ἴξ ἰ8 εδϑὺ ἴο ἔογγεῖ ἴμδὲ αοά ἰβ βρεακίωρ. 
(4) Τῖΐβ εἴεοὶ 'β ποῖ ργενεαπίςα ὉΥ {πε ἀἴγεοὶ αϑϑβεγίίοη οὗ 41,30, τυ ῃίςι, 1 
τῆς ἰεχὶ δε οοτγεοῖ, 88 20 ρδίβὶεῖ ἰῷ 48. (5) ἴπ 487. ἰϊ ἰδ δε Βεδίί5, 

δοιϊίοηβ δηά ἰεπιρεγ οὗ δε δηϊῃιδαῖβ, απ Ὄβϑρεοῖδ!ν τνβδὲ ἰ8 βιγιϊείΐηρ οσ 

βίγαηρε ἴῃ ἴδεβε, (δαϊ ἀγα τεΐξεγγεά ἴο; ἴῃ 40}: ἀεϑογίριΐουβ οὗ ἴδε ῬοάΠΥ 
Ῥαγίβ οὗ ἐπε δηϊπιδὶ δϑϑυπὶε ργοπιίηθηςα (8εε δβρεοῖδ!ν 406 18. 4.113. 16:23. 80 
(6. 1.15. 4), (6) πεῖμεγ ὈεμεπιοῖίθΒ δηά ἰενίδίμδη ἀγα γεδρεοίνεϊυ {δε 
δὶρροροίαπιυς δηά ἴδε οτγοσοάϊ!ε, ἰῇ νυ ὶοβ οδδα ἴμεν δα ργϑ'- επηπεπι 
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Ξρν»ρέσε δὐϊπιαῖβ, οὐ "εν έλέραϊ πιοπϑίετβ (536εε Ὀεΐον), (πῈῪ σοηϊγαϑὶ 8({ἰκί ΡΥ 
(ἢ (δῈ αεέμαὶ] δηΐπιλ]5 οὗ δαζοείίνα ἀεβογδεά ἰπ 18. [{ 15 αυεπιϊοηδῦϊε 
νυ βοῖπες πιυσἢ οὐ ΔῺΥ νεῖ: σδα ες αἰϊδομοά ἴο (7) ᾿πρυϊϑιϊς δηά 5εγ}ϊ5τς 
ἀϊβεγεθοςβ: ὨΪ. ἀεῖεοϊβ βυοῖ ἱπ Ἰογάδη (--ἃ γίνεγ) 4033, ἰενίδίμδη 40 

(αϑϑυπιίης πὶ ἰὶ ἀϊδετβ ἰπ πιεδηΐηρ ἔγοπι ἰενίδί μα ἴῃ 45), [0 415 (οἴ. 20}}}, 
ὃχ ἀπά δ 41}5, 5 πεχδινίηρ ἐδε δηΐϊίε νῦ. 418, ππ 4155 (οἴ. πππ 651); δυξ 
Ῥοίἢ 10 δπά ππ, Ἄνθη 1 ἴῃ ἐπεπιδεῖνεβ βἰρηϊβοβηΐ, ἂτε ἰεχίυδν ἀουδίξαϊ ; 
οὐ δε ἠεχδίϊνεβ, ἰμς πιοϑῖ ποίςεαῦῖε δπιοης δε ροϊηϊβ δὐάυοςεά, δηὰ οἡ 
θΌ, 5εε Ρἢϊ!. ἢπ. οὐ 4118: 18; οῃ Ἰενίδίμβαι 5ες (ἢς επά οὗ (μίβ ἱπιγοδυςίοτν 
ποίε; ἴῃς υβε οὗἩ Ϊοτάδη ἰπ 4033 5 ηο ἀουδί τειιδγίκα δἷς, Ὀυϊ ποτα 15 πὸ 
οὈνίοιιϑ ορροτγίυηίεν ἔογ [8 υδε εἰβεννεγε ἴῃ ἴῃς Ὀοοῖς. 1. αἷβο 4]! ερε5 ἴδε 
βῖγ 6 οἵ 417. 12.15.18. δι (δῖα ἐπ ρΡΑΓῚΥ (με τγεβυὶ οὗ ἱεχίυδ! σογγιρίίοι δά 
ἔοτ (δε τεβί ἱησοποίυβῖνε. [ἢ νῖενν οὗ (ες ἰηάἀεοϊπίνεηςε8β οὗ (7), ἰἴ τυυϑὲ πὸ 
ἀουδὲ τεπιδίη ἰαυρεῖν ἃ πιδίίεγ οὗ ἰββϑίε ψνπεῖβον {πε δυΐίπον οὗ 28 ἢ, 15 οου- 
εἰἀετεά ἰο ὃς αἷϑο {πε δὐυΐϊδογ οἵ 40᾽5-41τ-Ὁ 0ἢ οὐ. δὴν ρατί οὗ ἰϊ, ἀπά τ πεῖβεσ 
ἴδετε Ψεγα ογ κἴθα!ν ὑνὸ δρεεοδεβ οὗ Ὑδῆν ἢ οὐ ΟὨΪΥ ος. Βυΐ 5υςῇ ἃ 
δεοοιὰ βρεεοῦ 85 ἴδε ρεϑεηὶϊ ἰεχί οἤεγβ, νυ 115. Ὀγίε ἱπισοάἀυςιίου (407-18) 
ἔο!οννεά Ὁγ {πε8ς ἸεηρίῃΥ ἀεβογρίίοηβ οὗ ἔννο δηΐπιδὶβ, τυ 115 8η}8}} ἰηΐεῖ- 
τοχαῖϊνε εἰεπιεηΐ δηά εὐἰγε αῦβεπος οὗ σπα!]!εηρε δὲ ἴῆς οἷοβε, ἰδ οἽσίδίη! Υ 
Βτεδιν ἱηξεγίογ ἰῃ οοποερεου ἴο {86 ἔτβι ννἱ 118 νἱν!ά, Ὀτίεῦ ἀδϑετίριίοιβ οὗ 
βενεγαὶ δηΐπια]8, [18 γεουγγεηῖ ομδΙδηρίηρ αὐυεδίϊοηβ, δηά ἰἴ8 ἥδ] αυεπίίοι 
(40. Το ἰγδηβέενγ (με ἀεβογιριίουβ οὐ θεβεπιοῖῃ δπά ἰενίδιμαη ἰο [με ἤγαὶ 
ϑρεεςοῖ, ἃ8 βοῆε δδνε ὑγοροβεί, πιευεῖν πιᾶγβ ἴπε ἢἤγβέ πυϊπουξ γεηδεγίηρ 
τὰς δεοοαά βρεεοῦ ἰδυ8 τεάυοοά ἰο στεδὲ Ὀγενίν (407-19) ποτε ργοῦδαδίς. 

Α ἔυγῖδενγ φυεβίίου ἰ5 ψΒεῖμες (μα σοῖς οὗ 405-419 05) 5 ἔγοιπι (Πε βαπις 
παηά. Ιἴποὶ, ἰἰ 5 βαίεϑδὶ ἰο αἀἰδιϊη συ ϑῃ ἔγοπι (πε γεϑὶ 411.:}} (403-413) τυδίοἢ 
15. ταδί ἱπίεγγοχαίϊννε (πὰ δ8ὸ ἴῃ οοηΐγαϑὲ ἴο {με γεβὶ νι πίοι 5 αἰπιοσὲ 
εηςίγεῖν ἀεβογρεϊννε), δηὰ οςεέδίν ἰγεαὶβ οὗ ἃ σα τηοηβίες ἴῃ οοηίγαϑε ἴο {πε 
Νὴ αὐϊπλαὶϑ ὑπαὶ ἔογαι ἴδε δυδ᾽εοὶ οἔμε γεϑὶ. ΤὨϊβ ραϑϑαρεᾷ(4ε:.}}) κεήσλειπει 
δανε οἱ ρίπδι!υ ἐογπιθά ρατεί οὗ (δε ἔγβὶ ογ γαίβεγ δε ουἵυ βρεεςῖ οὐ Ὑδένεξ. 
Οἰδετα δανε ἀἰβιϊη συϊδδςά (1) δε ἀεϑογίρείοη οὗἉ Ἰενίδίμδη (4135. 36 (6) ἔγοι; 
(2) δε ἀεϑοείρείοη οὗ Ῥεπεπιοίῃ διά ἴῃς ἱπιεττοχαιοηβ ἀδουΐ Ἰενίαῖπαη (40".- 
41:18), αἰιπδυθηρ [6 νδοῖε οἵ (2) ἴο (δε δὐυΐπον οὗ 38 ἔ. : 80, 4.2...» δι! πιδπα ; 
866 αἰϑο ἴδε ἀϊδοιιϑδίοηϑ ὈῪ Βυ. (οῃ 405-413 Δηα Κυ. (27 ἐξέ, Ονὶ, Οπάεν ποῖ, 
ἐδ. 8 τοι, ἡ. 17} 

Τὴ ἰάδοηιβοδιίίοηβ οὐὗὁἨ Ὀεδβαπιοῖῃ δηά ἰανίαϊμδη τε τῆς 
πἱρροροίδτηυβ δπὰ {πε ογοοοάϊα γεβρεοι νεἶν ἀγα ποῦν ΟΠ ΠΊΟΠΙΥ 
δοοερίεα : ἴῃδ ΟΠΪΥῪ πιοάδγῃ οοπιρείπρ' ἔπδοσυ 18 ἔπαὶ πτδίςξ, 
τενϊνίηρ᾽ ἴῃ ἃ ἔγεαδῃ ἔογπιὶ δποίθηί [ον ἰηϊεγργοϊδείοης (Εη. 
6οἵ 9. Ἡ, Αροο. Βα. 29᾽, 4 Εβ. 6 ύξ: 566 αἷβο γϑίδθησεβ, 5.Ὁ. 
γν ἴη Πονυ, ΔΙΖΙΡΒῚ) 5:85 ἴῃ {πε86 δαϑαβίβ πιγξμίοαί πιοπβῖογε 
ἀεβογίδεά ραγεν οἡ {πε Ῥαϑβϑὶβ οὗ πιυτποϊοριοαδὶ ἐγαάϊοη, ρΑΓΕΥ 
ΌΥ πιθδῃβ οὗ ἐγαὶ(8 ἀεγίνθα ἔγοπι ἴμ πίρροροίδπιι5 δηά πὸ 
ογοοοά!ς (Ομ. ΕΞ Φέ. 2483}: 566 Ομδ. )οὃ νὴ ϑοίονοτι, 56, ἀπά 

Βεολοηιοίλ να Ζευΐαέλαν, ἰὰ ἘΒέ.; Του, γμάκαέσνε αν" Ολνέςέϊ. 
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15 Βοδοϊά, ἢονν, ῬεΠοπιοίῃ, της ἢ 1 πιαάς τ δ 66; 
Οτβ85, ᾿κὸ ἰἢς οχ, ἀοίῃ ἣς εδί. 

ανξέν, τ62. ; αι. δολδῥίωρηρ. ΟἌσος, 57, 61 Β΄.; δῃλὰ ἔοσ ἃ ἢ} δηὰ 

ἵκδϑη ογ ἰοἶβηι οὗ [π6 ἰπδθογγ, Βα... ὙΤῊΘ βυρροβεά πιγίῃῖοαὶ ἰγαὶ (8 

δα ἔουηά πιδῖπ]γ ἰπ {Π6 ἱπίεγγοραῖνε ραββαρε (41}-}} (4ο35--.4.15}}, 
τῆουρἢ ποῖ Θχοϊιβίνεϊυ, ἔογ ΟΠ. δά συ. ἤηά βυοῇ αἷ5ο ἰῃ 4039. 3. 
4135 () 8ι-8ε (13.80) Δῃά αβρβοῖδιν ἴθ ἴδε ἔδοϊ ἐμαὶ θοϊῃ δηϊπιαῖϑ, 
ἘΒοΙΡἪ {Π|5 50 ἔδγ 88 ἴπΠ6 πὶ ρροροΐδπιιι5 15 οοποδγηθά γαβϑῖϑ ρσα- 

οδγίουϑ!Υ οἡ 403,, ἀγα τεργαβθηίθα δ5 Ῥαεγοηά ἰπθ ροννεγ οὗ γε 

ἴο σδρΐυγα, ογθαβ {πῸ δποίδπὶ Εργρίίδηβ μυηϊοά δηά σαριυγεοά 

Ῥοῖὴ ἴπ6 ογοοοάϊ!ε ἀπά ἴπ6 πρροροΐαπιυβΒ. Υεῖ (5 ροΐϊηξΐ οδη- 

ποῖ 6 ργεββεά ἴοο ἔδλγ, ἔογ, 45 Βυ. (οῃ 4035) 885 ροϊηϊϑά ουΐ, ἴῃ 

Ἐργριίδηβ ᾿μεπιβεῖνεβ οου]ά βρεδῖς γμεϊογί δ! οὗὁἩ [Π6 δηΐπιαΐ5 ἃ5 

ὈΠΔΡΡΓΟΘΟΠΔΌΪΘ:: 850 ἴῃ ἃ Ὠγπιη οὗἉ νἱοΐογυ Απιοη- θ βᾶγβ οὗ 

ὙΒΟοΙΒΠπΊ68 : “Τἢα ἰαπάβ οἵ Μίϊαπηϊ ἰγοπιρῖα ἀπ άογ ἔδαγ οὗ ἴπδο: 
Ιπᾶνα οδυβαά [Παπὶ ἴο 866 ΤῊ πιδ)εϑν 85 ἃ ογοοοάϊ!ε, Ἰογά οὗἉ ἔδαγ 
ἴῃ ἴπ6 νναΐεγ, ἀπαρργοδοῆδθῖς" (Βγεαξίεά, ξρυρδίαη Κεοογάς, ἰὶ. 

659). Ῥοπβϑβίδίγ, μβονενεσ, ἴποδα ῇο ρυΐ ἔογιναγά τῃϊ8 [ΠΘΟΥῪ 
ΑΓΒ 80 ἔαγ γρ δ ἴπδΐ ἔνο ἀϊβεϊμοι δηἰπιαβ ἀγα ἀθβογρεά ἴῃ 411-8. 
(4. 35-,135. Ιη {πὸ ἱπτεγσγορδῖῖνε ραββαρα, νηΐ 15 ἀοπιϊπαϊεά 
ὉΥ {Π6 ἰάδα οὗ 1π6 Ῥδδϑιβ ἰωνί πο Ὀ1]Π1Πγ, [Πα γὰ 18 ποι ΐηρ, αη]655 
νν6 5ῃουϊα 50 τεραγά 417 (401), (μαΐ ροΐπιίβ ἤβοθββδγι οἵ αἱ δ] 
βιγΚΙρῚΥ ἴο [π6 ογοοοά!], ἀπ οπα οἵ ἔννο ροϊηῖβ (5εε οἡ 411) 
566π1 ἱποοῃδίβῖθης ἢ τ. Μὲ βπουϊά, ρεγῆαρβ, αἰβεϊηρυβῃ 

(1) ἰῃ 411:1 (40.418) ἃ ἀδβογριίοη οὗἉ ἃ ςεα-πιοηβῖογ, Ἰονίδίμδη, 
ΜΏΙΟἢ 15. ἐπηρ] δά ἴῃ Ῥ5. τοφ4 55 ἴἰο Ὀὲ 56δὴ οὗ βδϊϊΐοτβ οὔ {πὸ 56ᾶ, 

Ὀυΐ ἰ5 πῖογα οἴδη πιοητοηθα τ αἰ ΒΕ ΠΟΕΥ τγτῃΐοα] δββοοῖα- 
εἴοηϑ (38, 15. 271, Ρ5. 7415, Επ. 6οἵτ9, 4 Εβά. 649-65 Αρος. Βαγ. 295), 
ἔτοπι (2) ἃ ἀδβογίριίοπ ἴῃ 4113.δὲ((.536) οΓ, τῃ6 ΛΙδ-ταοηβῖεγ, {Π 6 
Ἄγοοοάϊε, ψν πο νγὰβ ἡδναῦ ἰεγπιθά ἰενίδῖ μη, Ὀυϊ πᾶν δᾶνα 

Ὀαθῃ πιθηϊὶοηδά ὈΥ πᾶπι ἰη {πα ταν πιο 1} ἰγσγαριιαγ ἀπά ποσὰ 

ΟΥ̓ 1655 οοτγυρί ορεηπίηρ' ν. οὗ ἔπε ἀεβογίρείοη (4149). 
15-24. ΒΕΒΕΠΊΟΓΏ.---115 Παρ 15. (16. 30:88). ῬΟΟΙγ ρατγῖβ (1618), 

πὰ δνοϊάδποε οἵ οαρίυτγε (3)). 

15. Βολοηιοίλ) ἀρρδγεῃεν ἴδε Ρ]. οὔ ἴπε οοπηπιοη Ηθῦτγ. ἴδ σγπὶ 

ἴον θδαβὲ ψἱτἢ ἰπιδηβῖνα ἔογοθ---ζάσ ργϑαΐ δεαςί--- τα Ἀρρ]Ἰο ἴο 

ἃ ρατγίϊουϊαγ δηϊπιδὶ τνῖοῖ πᾶν, οὐ ἴπ6 βἰγεηρτἢ οὗ ἴπε ἀείαδὶ5 

23 
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16 1.0, ἢοῦν, ἢΐβ βίγεπρτη 15 ἰῃ ἢΐ5 Ἰοΐπβ, 
Απὰ Πἴ5 ἔογος 18 ἰῃ ἴδε πγι.80165 οὗὨ 8 Ῥ611γ. 

δίνεη, Ἔβρεοίδιν οὗ 115 ἀιιρῃϊθίουβ ομαγαοῖογ (23), θῈ ἸΙἀδπεἰβεά 
ψ ἢ τῆς ΒΙρροροΐδπιιβ (50 πιοβί βίηοα Βοομαγέ, 7 δγοδοέίσορ, 11Ὁ. 

ν. 6. 156). Οη {Ππ6 ΡοΞ5: 1 ἀπά ἀχίθηϊς οὗ πιγιῃῖσαὶ δα πιθηῖς 

ἴῃ πὰ ἀεοογριίίοη 5866 αῦονθβ, δηά ἴθ ποῖος πὲ ἔοϊΐον. 

ϑοδυϊίοηβ, ΠΙπιβε] ἱποϊ πῆρ ἴο ἰδ εοἷερμδηΐ, γεοογάβς δηά 

οὐἰτοἶζεβ ἃ πυπιροῦ οὗ οἴδμεον ΔΘ πεἰβοδίϊοηβ, πιοβιν τἰ ἀϊσυΐοιι, 

δυοῖ ἃ5 {π6 ννοῦπὶβ ἔδθάϊηρ' οὐ [οδ᾽5 Ὀοάγν, {πε ἀοπιχεΞκιοδῖοά 

ΟΧ, οἵ, 4|16ρογίοδν, (πὸ δ ν]] οὐ ΟΠ τι. ὍΠΗ ΠιΙρροροίδπιιϑ, 

Ἔνθ ᾿ξ ἴῃ ἴῃς εἰπια οὗ ἴπ6 αὐΐπογ ἔοιιπά ουϑὶάς Αἰτῖοα, δηά {πῸ 

οτοσοάϊ!α τνεγα ΡΥΟΌΔΟΪΥ πιαίηἶν ᾿πουρῆς οὗἉ ὈῪ ἴπ6 δυΐμοσγ ἃ5 {π6 

ἔνο πιοβὲ οοπϑβρίουοιιβ δῃϊπιαῖὶβ οὔ Ἐρυρὲ δηά ἴπε ΝΊ]6 : ορ. 

Ἡετοά. 11. 68--71, ψπαγε ἴπ6 Πρροροίδπηιβ 15 ἀδβογ θεά ἱπχπιϑάϊ- 

Δίου αὔἴεγ ἴπ6 ογοοοαϊα: Ὠϊοά. ἱ. 45; ΡΙηγ, ΛΜ. νιν. ος. 
“«Αε πε ργαβεηΐ {{π|6 {π6 τίνογ- βυνπα (45 {πὸ δποίεηξ Ερυρείδηβ 
οΔ116 ἃ ἐπ6πι) [.6. {π6 ΠΙρροροίαπιι5] ἀο ποῖ δχίεπά πογίῃ οἵ 
Βοηροῖα, Ὀεΐννθθῃ 6 βεοοηάᾶ δηά ἰπϊγὰ οδίδγδοῖβ, δῃὰ δνβῆ 

ποτα ΠΟΥ ἀγα γᾶγα; Ὀυΐ ὈΟΙΒ πὸ ἔγαβοοαβ δηὰ ψυυηρθ οὗ {Π6 
Ἐργριίδῃβ δηά [Π6 ἔοβϑβὶὶ γεπγχαίηβ ἔουπά ἴῃ ἴπ6 Ὠ εἶτα οὗ ἴπ6 ΝΙ]Ὲ 
5δον (παῖ ἴῃ ἔογπιεγ {{π|65 1 ἱπμαῦδιτεά Τοὐνοῖῦ Ἐρυρίῖ, ἀπά ννα8 
Βαγροοηθά ὃῪ {π6 ἱππαριϊδηΐϊβ. Ὀυτγίηρ {πὸ ΡΙεἰβίοσθπθ δηά 
ΡΙϊοσθηα Ἔροοῦβ 8ἃπ δηϊπιαὶ Ξρεο ἤοδ]ν ᾿πάϑεηριϑ 4016 ἔγοπι 
ἴῃς πἰρροροΐαπιυβ ννὰ5 ψν 6] γ βργοδά ονοῦ βουΐζπογηῃ δηά τ 18 

Επιγορε, δχίθπαϊηρ Ἄνεὴ ἱπίο Εηρίαπά, 80 ἰμαὲ δι βουρῇἢ αἱ 

Ρτγεβεπὶ ἴΠεγα 'β η0 ἀϊβιϊποϊ ονἱάθησα οὗἉ 115 ἐχί βεῖηρ' ἴῃ ἴπ Ἰ]ογάβδη, 
ἴτ [5 Ροβ51016 παῖ 1ξ πηᾶν ἔογπιοῦυ πᾶνε ἄοπα 50" (5,81. 2073). 

15. Ἡλι ἐλ66] ἐ.6. κα τῃεε (935 3718); Ὀοτῇ δ11Κὸ ἀγα αοά᾽ 5 

ογαδίαγοβ (οδ. ἔογ τπ6 τπουρμε, 4116. 3246). ΟτἊ οὐ ἰἰηρ᾽ τολέολ 7 
"πασδ υἱτ τ, να πιὰ τοπάδγ ἐς δεσίθ ἐλθ6 (566 ῬΡὮ1]. π.).--- ες, 

μἔἶζο ἐλ ο“ ἴτοτη ἰϊ5 51Ζ6 δηά βἴγθηρτῃ 1{ πιρας πανο δε Ἰυάρεα 
ἴο ῬῈ ἃ οαγηϊνοτουϑβ δηϊπηδὶ; δῖ |κ6 οἵα σδιε ἴἰ ἔδεε 5 πιογεῖν 
ου ξγβαββ. Τῆδ πΙρροροΐδπλι, ἜΘΞΡΘΟΙΑΙΠΎ δ πὶρῆϊ, ᾿5β65 ἔοστῃ 

ἔγοπι 1ἴ5 γεεαυ ἔδγῃβ δηά “" ἰγεαδαϊηρ' 115 γᾶν ἱπῖο τπ6 ουναῖεά 

Ιαπάβ, πιαῖκεβ 5δά ἀδναβίδιϊοη δπιοηρ ἴΠ6 στον ίηρ ογορβ᾽ 
(νοοά᾽ 5 “ἥανιριαϊέα, Ῥ. 762). 

16-18, ὙΠα ἱπιπιδηβα βίγοηρτῃ οὗ ἴΠ6 δηϊπιαῖ. 
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Ὁ Ἡς Ὀεηάείδ 5 [411 κε ἃ οσεάδυι: 
ΤΆε βίηεννβ οὗ μἰβ {85:5 δε ἱκηῖϊ ἰοχεῖδβεν, 

1 Ἡ!5 Ὀοῃε8 δε ἰυδε5 οὗ Ὀγοηζα ; 
Η!ς {᾿π|05 ἀγε [{|πε Ῥαγϑ οὗ ἱγοη. 

18 Ἧς ἰδ ἰῆς ἤγβι οὗ (Ὡς νναυϑβ οὗ αοά : 
[μεὶ Βἰπι ἐμδὲ πιδάς Ηίπι Ὀγίηρ πεᾶγ 8ἷ5 βνογά ἴ 

τόδ. Νοῖ νεγὺ ἀϊβιποξῖνα, βἴηοα ἴμ6 ἰοἷπβ ἰῇ ρεπααδῖ, οσ δὲ 
1εαϑῖ ἴῃ πιθῆ, εγὰ ργονογθϊα !ν (πα 5θαὶ οὗ βίγεηρτηῃ (Νδῆ. 22, 

τὴν Ἰοΐηβ || τ ρονγεγ, Ρ8. 693 Ὁ, Γι. 331}; ορ. [ναἰΐίη ἐἰσέμνε- 

ὄατγε, ἐο τοραξθ5")}; οὐ ἴμε οἴπεγ ῃαπά, Ὁ. δλδ γπωϑοίος ὁ ἐλδ δεν 

ἴῃ ἴῆ6 ΠΙρροροίδηιι5 ἀγα βαϊὰ ἴο Ὅ6 ρεου δγῖν τΠιοῖς ἀπά βίγοηρ; 

απ, ὑη1|Κὸ ἴπ6 οἰορμδηΐ (, Μδος. 646; 705. 4π|ὲ. χίΐ. 95), ἔοσ 

Ἔχδπιρίς, ἰ 85 ποῖ ρεου α νυ νυϊηογαδῖδ ἴῃ [6 δ6[1γ. 

178. Α ὔἘγρεγθοϊϊοδὶ ἀδβογίριίοη οὗ 115 ἴα]. ὙΤηβ 15 βῃοτγῖ, 

αἴθε ἴο ἴπαὶ οὗ 4 ρἱρ, μιαὶγίεβδβ, νϑῦυ τ ϊοῖς πδᾶγ ἴπὸ τοοῖ, 

Θους ἴπ6 {ποτα 55 οὗ ἃ ἤηρεσ δἱ ἴῃ δηάᾶ; [5 πιυβουΐαῦ 5{18{Ὁ 

1658, Γεραγάβά δρραγθηῖν 45 ἱπαάϊοβενο οὗ 5βίγεηρίῃ, ἔογηιβ 

με ρΡοΐωϊξ οὗ ἰξβ σοτῃηραγίβοῃ ἴο ἃ Ἵοδάδτγ.-- ρε ζρὲξ ἐορείλο») 
ἐηϊογενηεά, 50 85 ἴο ἔογπιὶ ἃ οοπιρϑοῖ π1858 οὗ πηβοῖθ. Ῥδγθδρϑ 

(Ὀ ε1.} ποτὰ ἰβ ἴω Ὁ" δὴ δ᾽] υϑίοη ἴο ἃ οἰοβεῖν ἱπιεγεν δά Ὀυποῖ, 
οἵ οἱυκίες, οὔ νίηα-ἰοπάγι!5(οἔ, 2), ἃ οἰωμδέον ο7 ἐδηιγεϊς, απ. 4010. 13 
[Εννν. δ» απο })]}. ; 

18, Τωδες 07) δγο»:56] 50 βἴτοηρ᾽ δηὰ ἤγηι ἀγὸ ἴπεγ.--- 2 νδ5] οὗ 
Ῥούδαρβ, βι ΠΟΕγ, δορδα: 566 ΡἢΪ]. ἢ. 

10. Ορ. ἱπ τμε ἀεβογιρείοῃ οὗ Ἰενίαϊμδη, 4158. δ). χΥ»ς] 
οζσ, ολέφγ; τιτι, ἴτ. “ρεέ, δορίρηἶρρ, ταν ἀδηοῖα εἰἴπαν νμδὲ 

15 ἢτϑε ἴῃ ζέριδ, ἃ8 ἴμ6 ““ δερίρρεηρ οὗ τυϊβάοηι," 5. 11119, οὐ “γε 
σέαϑορ (οἵ ἃ ἴγεε, Ηοβ. 919), οὐ ψῇδὶ ἰβ ἢγϑί ἴῃ γαηᾷζ, 85 Απι. δὶ 

μα ολέ οὗ ἴπε παιίοῃβ, ν.δ ἴΠ6 δδεξ οὗ ὑυηριθηῖθ. ὕϑαγς 
τλεδῃ παα ἴπε ογαδίϊνα ψογκ οὗ ἀοά: οἴ. 2634, ἀπ εβρδϑοῖδ!ν 
Ῥε. 855 “ὙΔΉνΘἢ ροῖ πι|6 (ν5άοπι) 85 {π6 δερίρρερρ ο7 λὲς 
τοαγίε: (τ Σ Ἐ)." 15 “ἢγβι," ποῦν, παγα ἴο 86 ἰβδη ἱπ {ῃ8 
56η586 οὗ ἢτβξ ἴῃ {πιὸ (αυ. δολός τ. Ολαος, 61).---οσογάΐηρ ἴο 

7ον θη Ηαρραάδῃ, Βεποηιοῖ! τνα5 ποῖ ογεαῖϊθα ὑη1}} τπ6 κἷἢ 
ἄδυ (Βα. 29, 4 Εβά. 659)).--ογ (Ὠ ε].) ἢγβε ἴω γϑηῖς, ““1π6 πηοϑὲ 
ταδὐεβιὶο τνοτῖς οὗ ογεαϊίοη, ἐρ οὐ ᾽ σευνὸ ἠδ έσι (Βοοδατγι)" ὃ 
Ῥεγῆαρβ (ΗσγΖ. ὈὨΐ. Βυ. Ὠχ.) Ῥοΐῃ ἰάδθαβ ἀγα ἴο δε τπουρῆι 

οὔ: Βεμεπιοῖ ἢ ττᾶ8 ἴπε πιαβίογρίθος οὐ (οά᾽β ογεδῖϊνα τνοσίς, 
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9 Ἐὸν {πε πιουπίδίη5 Ὀγίπρ' Ηἰἷπι (ἐπ εἶτ) ργοάυσε ; 
ΑΙ {πε δεδϑὶβ οἵ (ῃς ἤεϊὰ ἀο ρίαν ἴδετε. 

Ὀεοδιδβε (Ητ:Ζ.) Ηἰ5 (1, ἔγεϑἢ ογεδένα ἔογος πα Ἂπιροάϊδά ἰϊβεῖ 
ἴῃ ἴξ (ορ. πε Ἔχργεββίοη δ "1, απ. 493 αἱ. “τῆς γέ (ον  γεζγτμ) 
9 τὴν νῖτῖ]α σέγεμρίλ, οἵ ἴπΠ6 βγβίδογη, γεραγάβά δὲ {πε ςαπια 

{ἰπ|6 δἃ5 ἴπ6 ἔ]]16ϑὲ σταργεβοηϊδίῖνε οὗ πὶ δίπετ᾽β ρῇγϑῖσδὶ 

ῃδῖυγο). “Α58 τηγτποϊΪορῪ ρϑορίεα {Πς ρῥγίπιδαναί {{π|6ὲ5 ν τ ἢ 

Βἰαηῖβ, ἰξ 15 παΐυγαὶ ΤΠῸῪ βΒπουϊά Ἰοοῖς οὐ ἕυρε Ὀεαϑῖβ κα τς 

ΒΙΡροροίδπιιιβ ἃ5 γεπιηϑηΐβ οὗ βοῇ {ϊπι65᾽ (Νῦτ. 192)"---Ὦτ. --- 

Οο] ἱπ ἃ βρεεςῖ οὗ Υδῃνθῇ : ορ. ἢ 307 (ρεγῆαρβ ἱπιεγροϊδιβά). 
- 2εἐ λένε ἐλαί τιαδ δγέριρ᾽ πεαν λὲς σιοογά ἢ νὶΖ. ἴο 4554] πἰπι; ἔογ 

ΠΟ ΟἿ Εἶβο οϑῇ ἄο 806. Τῇΐβ 8 [πΠ6 ΟΠΪῪ πιοαπίηρ ψηϊοῦ 9 σὴ 

δανα; δυῖ ἰἴ 'Β ποῖ 5αιϑἔδοζογυ : ἰῃ ραγείουϊαν, [τ δπιοίραϊοβ 3 

δηά ἴἰ ρίνεδβ πὸ γεάϑοη ἔοσγ ἴπ6 ἐοϊοννίηρ 207 (3). ὙὍὙΠα σοηνοης 

τίομαιὶ γεπάδγίηρ 15, “"Ηδ {δαὶ πιαάβ ἢἰπὶ δγίμεροζλ πισαρ Ἦϊ5 

βινογά᾽" (ἢρ΄. ἔογ πἰβ ρον εγέω δε), 2.6. ἔυγηῖϑἢθ8. δἰπὶ ἢ ἴτ: 

δα τπϊ5, [που ΡὮ 11 5αι5ῆ68 ἴῃς [ΟΠ] οννηρ 2» (566 οὐ 39) ἰ5 ἕο 
οἴπεσγ γεᾶβοῃβ 5111} 1655 βαιἰβέδοίογυ (566 ρῇ!]. α.). ὙΤῆδ οπιθηάδ- 

του (ὉΠ. αδῇδγ Ὠυ.), τολίολ ἐς τισἷδ ἐο δέ γμΐεν 9 ἀΐς γείϊοτος 
(ἡ.6. οὗ τ86. οἴδεσ δπἰπιβὶϑ), 15 αἰίγαοῖνε δπὰ πᾶν ὃὈ6 τρῃε. (ἃ 
βυρροβίβ τολέολ ἐς ηισαῖδ ον» λίρε ο ῥίαν τοί (ορ. Ῥ8. τοφ35), 2.6. 

ἴο δε ἀοὐ᾽β ρἰαγιπίηρ. ὅτ. νεγὺ Ργεοδγίουϑυ, τολέολ τοας τισΩξ 

ἐλαί ἀδ τλοιία γωΐσ δε ὧνν Ἰαμα, ερ. Ἐηω. 6οἵτ9, 4 Εβά. 649.Ὁ 

(Βεμδπιοῖῃ ογεαῖϊθά Ἰογὰ οὗ [δε ἀδβεγῖ; [νίδίμαη, ἰογά οὔ 
1:6 ἀεερ). 

20. Τὸν ἐδδ νιοιεναΐης δγέμρ ἀύμι (λεὶγ) γοάμοε].--- 50 ΔΗ͂, 
“Ἐογ,᾽" πονενεγ, ἄρτεαβ ΟὨΪγ ὉΠ Π6 οοηνεπίίοηδῖί τεηἀογίηρ' 

οὗ 19 αὶ πιοητοηδά (1 τεαυΐγεβ δυο ἃ ψεᾶροη; ,“90» ἴξ πεοάς 
αὐυπάδηϊ νερεϊαϊίοη ἔογ ἰῖ5 πυϊγὶπιθη), νος (566 ΡὨ]]. π.} ἰ5 
ατ ἴτοπι βαἰϑέδοίογυ ; υ.᾽5 δπιεπάδιίοη, “ Εογ {πὸ ργοάιιος οὗ 

186 πιουπίαϊη8 δ ἰδκαίῃ ἴο Πἰπιβεῖξ," ρῖνεβ ἃ δεῖῖεσ 56ῆβθ. 
}Ῥν»οάμεε, ἃ5 2058, ἴον. 264, 5, 6719 4]. (ΕΥ͂Ν. υβυιδῖν ἑμογρεαϑεὶ). 
“ Μουηϊαίηϑ ᾿ ἴη Εργρί ἃγϑ, βοννδνεσγ, δἱ βοπιὶῈ ἀϊβίδποο ἔγτοπι ἴΠ6 

ΝΙΊ]ε, ἀπά αἷϑο Ῥᾶγὲ : ὈγΟΌΔΟΪΥ 5π|δ]Π]|6γ οὐ] ἰναϊοά ποῖρ ἢ 5, ἤθαγ 

{π6 τίνος ἰϊβοῖ, δα πιεδηῖ. Τὰ τδουρῆξ οὐὗἩ {πὰ 1ἰπη6 15, ποῖ 

τπδὲ [πε δηϊπιαὶ ἔδεάς οἡ πιοιιπῖδἷπβ 845 ορροβεά ἴο ρἱαίηβ, δυὶ 

{πδὶ νι ῃοῖς ἰγαοῖβ οὗ 'νοοάεα δηὰ ργαββυ πεῖρῃβ δα ἀδραβϑιγοα 
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81 ὉΓηάεν ἰῃς Ἰοΐυ5 ἴγεεβ Ὡς ᾿ἰεῖ, 
Ιη {πε οονετγῖ οὔ ἴδε τεοά, δηὰ (ες βνυδιρ. 

8 ΤΏε ἰοἴυ5 γε} ϑογεδη ἢἷπὶ ἃ8 ἢϊ8 βῃδάε ; 
Τδε ρορίδγβ οὔ δε νϑαν οοπηραβ8 Ὠίπι ἀρουΐ, 

5 Βεδοϊά, ἱξ ἃ εἶνεγ Γονεγῆον], ἢε ἰβ ποῖ αἰαγπιεά, 

Ηε ἴδ οοηδάςηι, ἰδουρᾷ Ἰοτάξη Ὀυγϑὶ ἔογἢ αισαίπδε ἢἷβ πιο. 

ὉΥ Πἰπι.---Ὦ. Τῇ [ἴη6 δοοογάϊηρ ἴο {π6 εχ βιϊηρ ἴοχὶ βυρρεβῖβ 
τῃ6 Παγη]655Πη655 Οὗ {πὸ δηϊηλαὶ : ἢιιρῈ 45 ἰζ 5, [[ ἄοεβ ποῖ αϑϑαϊ 

οἴπαγ ογθαΐυγεβ; ΠῸῪ οδη ΟἷδΥ ἔδαγίοβϑίγ Ὀαϑίάα ἴ. συ. (566 

ῬΗΪ. ἡ.) βυρρεβίβ παῖ 18 οτἱρίπαὶ ἰαχῖ δχργεββϑά [Π6 βυδ͵θο- 
τίοη οὗ οἴπεγ δηϊπια]8 ἴο Ῥεποηλοῖἢ ἴῃ 5οπΊθ βιοῦ ἔογπι 85 αἱ Ζλδ 
ὁσαεές οὗ ἐλα ,"οἰεῖ ἰοοξ τ ἐο λέμε. : 

21-22. 115 δνουγίία δαιιηΐῖβ: υὑπάδγ πε ββδάβ οἱ ἰοίιιβ 
ἴγδεβϑ, οὔ ρορίαιβ, δηά διηοηρ τῆς τεθάβ δηὰ βνναπιρβ οὗ [πὸ 

τίνεγ᾽ Β βίάθβ. Τα “Ἰοῖιι5᾽" πιεδηῖ ἰβ ποί ἴῃς τνδίεγ-Πγ οδ]εά 

Νιγνιῤῆέασα ἰοίμς, του Ρ ἢ {Π|8 5 σοπιπιοη ἴῃ ἘΕρυρῖ, δυῖ τδ6 
Ζέσγρλωες Ζοέμς, ἃ ἴον ἱπογὴν βῃγυν, ψ μοι (ΝεῖΖϑι.) ἴονεβ 
ψΑγπὶ ἃπά πγοῖβι ἰονν-᾿γίηρ' τορίοηβ (6... [6 Βῆογεβ οὗ ἴπ6 ὅε8 οὗ 

(411166}, ἀπά 8 οοπιπιοη ἰῃ Ν. Αἴποα (οἵ. [πὸ λωτοφάγοι, Οὦ. 
9. 818. ; Ηάι. ἵν. 177). 

21. 726 γεθα] ἴδε ραρυτυβ: 15. 195, Ρ58. 6851: ““1ἢ8 δεαϑβί οὗ 
186 τεεά." ΟἿ Απμηϊίδη. Μᾶτγο. χχὶὶ. 15 (οἰϊεά ὃγ Βοοπατγί): 

Ιηἴογ δγιυιπάΐϊπεβ οοἶϑαβ οἵ βαιδίεπίεβ πἰπιῖα ἀδηβιϊαίς ἢεδο θείϊτια 

οὐ 1116 ροηΐτ. 

22. 7λε οῤίαγς 97 ἐλδε το] 80 ἴ,εν. 232: οἵ. ἴῃς ““νᾶάγ 
οὗ ρορίαγϑβ "15. 157: ὨὩἼ, αἴ5ο 15. 444,) Ρ8. 1272. Τῆδ Αγαρὶο 
δαυϊναϊεηϊ ἰ5 σἠανγαδ:. αηὰ Ὀγαποῆ 65 οὗ {π|5, Ὀγουρῃξ ἴο Ευγορα 

δῃά ἐχαπιϊπθδά, ἄγ ἔουπά ἴο Ὀαϊοπρ' ἴο ἴπ6 Φοῤμέίως Ξωῤλγαξζίσα, 
νΒΙοἢ ἰβ ΝΟΥ σοπιπίοη ἰῃ Ῥαϊδβιίηςθ, Ὀεΐηρ' ἐουηά οη {π6 Ῥαηκ8 
οἵ ἴπ6 Ἰογάδη δηά 411] οἵπεῖ τίνειβ (Σὲ. ἵν. 5302). Τὴ 
“ἐγνδαγ᾽ βυρρεδβίβ Ραϊεϑίίης γαῖμπογ ἴπδη Ερυρί. 

23. Τῆς δηϊπιδὶ πιᾶὺ Ὅς δϑίεερ οὐ ἴδε εἄρε οὗ {πε γἵνογ, οἵ 
ὄνθ ἱπ ἴπ6 τῖνεγ ἰἴ5617, ψ Π 58 15. ἀγ65, δαγβ, δπά ηἠοϑβίγι5 

αῦονς ἴδε ναΐογ; Ὀυϊ 1 σαη ἀἶΐνε ἃπά βΞιυπι; 50 ὄἜνεη [που ρἢ 

[πὲ 5ἰγδθαπὶ τγίϑεβ βυδάθηϊγ δηά ἀδϑῆθβ δρδίηβδὶ ἰτ, 1 ἰβ ποῖ 

δἰδιπιθά. [Ι͂ἢ ἢ (1 Μροράαηι 'β σογγεοῖν τοδὰ Ἐπεγθ) [Π6 ᾿πηαΡΌΓΥ 
15 ἀογίνεά ἔγοπι Ῥαϊεϑιϊπε (ορ. 45: π. 6πά) : δνεπ ἱπουρῇ ]ογάδη, 

ἃ τἈρ!᾿ ἃ δηά ἱπιρεΐιουβ βίγεδπι, ἀδϑηεα δραϊηβὲ ἰΐ, ἰὶ νψουϊά 511} 
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Μ Οδὴ δὴν ἰδίκε δἴπι ΓΒε δα ἷδ οὐ ἴδε δίς Ἶ, 
Ο΄ ρίεγος ἱβεουμῇ [8151] ἤοδα τὶ ποῖα] ἱεείι ἢ 

δανα πο ἔδαγ.-- - Ουεγἤοιο] ἰῃ ἘΝ. ““ονοετῆονν" 5. ἃ ραγαρῆγαςο : 
Κι. δ6 υἱοϊεμέ, 16 ἃ ἀουδιδι τϑηδεγίηρ᾽ (866 Ρἢ 1]. ω.). ὅα., 
4150 ὉΥ ἃ 5'ϊρῇῆϊ Ἔεπιεπάδίοιυ, οδίδίης αζίοίλ, ἀπά ἰπθη γεσίογεβ 

[86 ψ Ποῖΐα ν. 85 ἔοϊϊοννβ : Βοδοῖά, 1 τῆ τῖνογ (8]Π|}6ῖ ἢ, πα ἰ5 ποῖ 

Αἰαγπιθά ; Ης 15 οοηβάσδηϊξ, ᾿πουρἢ πὸ βέγεδπι θυγϑὶ ἔογίἢ--- αἱ κα 

νυ δοῖπογ τῃς ΝΙ]Ὲ τβεβ οσ (8115, ἴπ6 πὶρροροίδηγιβ γαπιδῖηβ ὰπ- 

ΔΙ᾽ αγηιϑά. ---)ς αζαγνησα] Ὀϊ. 2οὗ, Ηςρ. (ΕΥ̓. ἐγενδί6). Ὅς νοτά 
ἱτιρ 165 υγτυ πλϊπρίοα τε δίαγπι: ᾿ 5. 2339, 2 5. 44, Ρ5. 485 
τοφῦ (ἴπ6 νυδΐεγβ “"δἵ ἴπ6 νοΐοβ οὗ ἴῃ τπυπάογ τρϑα ἐπ σέ"). 

24. Α νϑῦὺ ἀουδίξι! ν.: ὉΥ 561} ἴὲ νψουϊά πιοβὲ πδίυγα! 

ἜὌχργεβ8 ἴδε εαβε ἢ ΜΠ ἢ Π6 δηϊπιαὶ 8 οαρίυγεά : [15 θείην 
ἱπῃιροβϑίθὶς ἰη ἴῃς οοπίοχε, τ π45 θέε οἴδη υηδεγβίοοά ἴο πηδδη, 

11 σδηποῖ ὕὉκ ἰαἴκθη {1κὰ δὴ ογάϊπαγυ ἰδηά- δηϊπιαὶ: τ ἤδη ἴξ οου]Ἱά 

566 πὶ, Πο οπα ΨψουἹά δὲ δΐβ ἴο ἴδκα ἱΐ, ποῦ οδηὴ 15 ἕυρε 
πΟΒΙΠῚ δα Ρἱεγοθά ὈῪ πιεῖδὶ τθοίῃ.---Οη σπν. . . Ὁ] Νὸ ἰηΐεγ- 
τορδέοη 58 ἐχ»ε:ϑοα ἰῃ 18; ἀπά ἰξ ἰ5 ποῖ ἱππργοῦραδία παῖ πὸ ν. 

νὰ5 ΟΥρΊ ΑΙ, {πὸ [Π6 τοϑὲ οὗ ἔπε ραββαρε, ἀεβογίρεινε ; ἰξ πια 

δανα γεδά, δ "πῶᾶπ οᾶρι, Οὐ β᾽ τα] ῦῖγ. ἋὋιι. βυγπιίβεβ ἃ τηγίπο- 

Ἰορίοδὶ τοΐδεγεποα : Οὐαὶ ἐαζείλ ον ἑοοξ λύμ: 866 ΡὮ1]. ἡ.--- 
Μρίαϊ ἐθείἈ] ““ΦΡΊΟ 18 ποῖ ἃ " βηδγε᾽ (ΕΝ.), ἐ.6. (( δγπι. δολημρ, 
ἃ τἰγίηρῚ) ἃ σογεῖ, ΟΥὍἩ ποοδθ; Ὁιιϊ, ἃ5 115 ἢρ΄. υ56 ἴῃ ἴδ 5βθῆβε οὗ ἃ 

ἐμνε ἴο ἀεβιγαυοιίοη βυρρεβίβ (Εχ. τοῦ 2357, 1 5, 1851, “τῆδὲ {ΠῸῪ 
ΠΊΑΥ δε ἃ »πδέδελ ἴο Ἠΐπι, δηά παὶ [6 Ππαηά οὗ τπ6 ῬἢΠ5ἐἶπα5 
ΠΊΑΥ 6 ἀροη πὶ) τπ6 {τίσ ρεγ, οὐ πιεῖδὶ ἰοοῖῃ, οὐ ψβῖσῃ τῆς 
ὉὈαϊξ τννὰ8 ρίδοεσ νῃϊοῦ, θη [πα δηϊπιαὶ ἰουοποά ἱΐ, νγᾶβ 
τεϊβαβεά αἰἴπεν ὈΥ 86 δοϊΐοη οὗ ἴπ6 δηϊπιαὶ ἰἰ561}, οὐγ (45 ἰῇ 

Ἐργυρῦ) Ὁν ἴπ6 ἔον]εγ οοποθδίθα ἤθᾶγ ἱΐ, νῆο ρυϊεά ἰδ ΌΥ ἃ 
βίπηρ, 80 ἴπδὶ ἴῃ ἴγαρ, οὔ ἔγαπια Ὠοϊἀΐπρ τἴπ6 ποῖ---56 6 186 

ΠΠυδίγαϊοη οὗ δὴ Ἐρυρίίδη ἱγαρ-ποῖ ἴῃ Ὁγ. γοοῖ αμᾶ Αριος, 

Ῥ. 157---οἱοβεά ὕροὴ {πε δηϊπιδὶ; οἵ᾽ Βοπιθῖπιε5---5 ἴπ6 ργαβθηΐῖ 

Ρᾶββαρα ψουϊά βυρρεβί---οἰεγοεά 115 ποβίγι!, δῃὰ 50 βοουγεά ἴΐ 

(Ὀ εῖ.). ϑυοσῖ δὴ ἰηδίγαυπιδηὶ πῆρ οἰδοίυ!ν οαρίαγα 5πιδ 116 

ΔηϊπΊαῖβ ; Ὀὰαϊ [ἃ νου Ὅ6 υδεῖ685 αραϊηβδὶ (πὸ παρα, (Ὠϊοῖκ- 

βκίππθά πιυζΖζί οἵ 6 δὶρροροίδιηηιβ᾽"---Ὦτ,. 8566. Βύγπου, 

“ιμάρες 40. 
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ΧΙ. (ΧΙ...) 1 ὅδ᾽ σαηϑὶ ἰδοὺ ἄταν οὐ ἰενίαἰ ἤδη τἱτἢ ἃ ἤσἢ μοοῖκ ἢ 
Οτἷ ργεββ ἄοννῃ δ'5 ἰοῆχυς ἩΪ ἃ πε ὃ 

ΧΙ. 1τ- 4 (ΧΙ... 25-Χ1}.1. 26).---1 ονίαίπαῃ: Οδαη [οὉ 
σϑρίυγε ἰενίαιπδη 18, ΙΓ ἠοῖ, μον 5ἰαπά δείοτε αοάϑ 311 
(δυι τ86 ἰοχί, πιεδηΐηρ, δηά οοπηθοίίοη οὗ 5:1} δγε τιποογίδἰπ). 

π᾿ 13.8ι {Π6γὰ ἕο ον ἃ ἀδβογίριϊοη οὗ, ἱπ 811 ργορβο γ, τῃς 

οτοοοαά!θ. ὙΝΒοῖποσ 1Π15 δηϊπιαὶ 15 αἴσο ἔπε βυδ)]οςς οὗ 1.11 ἰβ [655 

οεγίδίη (8ε6 δῦονε, ρ. 253).- [|π ἀεβογίδίηρ {πΠ6 ογοοοά!]δ δέζογ 
πε Πὶρροροίδπιϑ, ἔπ6 ψψεϊζαῦ ργορδὈΥ παά δἱ ἰϑαϑὶ πγδίην ἴῃ 

νίενν ἴπ6 ογοοοά!!68 οἵ {π6 ΝΊΪς (ςρ. 5: 40 η.), ποῖ ογοοοάϊεβ οὗ 
186 5ίγοδπιβ ἤονίηρ᾽ ἰπῖο ἴπ6 Μεαϊζεγγαηθδη βου ἢ οὐ ΟδγπΊεὶϊ, 

ἐνϑῃ ἱ ογοοοάϊ]εβ δὲ 1Π6 {ἰπ|ι6 ψψεγα ἔουηά ἴῃ ΔηγΥ οὗ {πε 5ἴγθαπ)β 

οὗ Ῥαϊεϑςῖίηθ. ὙΤῆα ΟἿ. πονοσ τοΐδγβ ἴο ογοοοῦ 65 πη Ραϊθϑιίηθ, 

τπουρἢ ἰξ 15. σοπιπιοηῖν ἱπέδγγαά, ἔγοπι ἔπ 6 παπιεβ Κροκοδείλων 
πόλις, αἰϊδοπίπρ' ἴο ἃ ἴοννῃ Ῥεΐψεθη Ριοϊδπηαὶβ δηὰ ϑιγαίοη᾽ 5 

Τονετ (ϑίγαθο, 16. 27), αηά Οτοοοά!]ου (ΡΊηγ, ΕΛ. 5. 17), δἰίδοῦ- 
ἱῃρ' ἴο 8 βἴγθαπι. βῬΈΠΕγΑΙΥ ἰάεηςῆεα πῃ τπῈ Νδῆγ εΖ- Ζεγίκα, 
νοῦ ἢοννβ Ἰηΐο ἴῃς Μεαϊτεγγαπθδη βου ἢ οὗὨἉ ΟαγπΊιεὶ δηά που 

οὗ Οβϑβαγθα, ἴπαὶ ογοοοάϊες εχίβίθα ἴῃ Ῥαϊδϑίϊηθ αἱ ἰϑαβδὶ δἃ5 

ΘΔ ν ἃ5 ἴπ656 νυγογβ. ϑδνογαὶ πιϑάϊεενδὶ ννγἴεγβ 5ρθαΐς, πιδν 
ΟἹ δοαγβδΥ, οὗ ογοσοάϊ)εβ δβρεοίδ!ν ἰπ {πε βίγεηι πογίἢ οὗἁ 
Οαϑάσεα (8εα Τοδίεσ, φρο Ἡναπάσγμηρ παοῦλ αϊαφέέπα, 
475 6.), ἀπά {π᾿ ργδβδεῆοα οὗ ογοοοάϊεβ, ρδγίϊουαγὶν ἴῃ {πὸ 

Νδῆγ 6Ζ- Ζειῖκα, 85 θδεη γερογίεα ΌΥ πιδην πιοάδγηῃ ἴγανεογβ 

(Ξε ἡενμοΐγς 97 ἐΐλε ϑμγυεν 97) ῬἩεείορη αϊοοέέπο, ἰῖ..34.; Ἡ. Β. 
Τηβίγαπι, αια πα δ ίογα, τος; Οοπάεγ, 2 αϊοοζίρθ, 70; 

Μδορτερογ, Ζ΄ε Κοῦ ον οη ἐλε νίαν, 432 ἴ. (νγο 530 οἱδἱ πι5 
ἴο δανα β6δῃ ἃ ογοοοά!ε ἴῃ {π6 Κα βποη, “6. 447 6.); ῬΕΙ͂ Οἱ. 
52... 1887, Ρ. 1), ἀπά {πὸ 5Κίπ οὗ ἃ ογοοοαϊ βαἱά ἴο ἤανε θθβθῶ 

ΚΙΠ6ά ἴῃ (815 βίγεδπι 15 ἴῃ πε ροββϑεβϑβίοῃ οὗ {π6 ΡΕΕ (βεθ θυ. 

δ... 1803, ΡΡ. 183, 260). 866 πτοία ἔν. 2} Οἱ. 5:. Οοΐ. 1920. 
ΧΙ 1. σ (4ο335). σδη Ἰενίαϊμδη 6 ἕδκεπ Ὀ. δὴ ογαΐπαγυ βοοῖς 

δηά 1ἴπὸ ὃ--- Ζευΐαέλαη)] ἃ ἴογπι ἢ πιγίποϊορίοαὶ δβϑοοϊδιοηβ 
(38 .), δηά πενεῖ, ργεβυπιδΌϊυ, ἴΠ6 ουγγεηὶ Ηεῦτενν ἴεγπὶ ἔοσ ἴῃ 6 
οτοοοάϊδ, Ὀαὲ μετα, ᾿Υ τπγουρθουϊ ἀοτνη ἴο 86 {π6 84πι6 δηϊηλδὶ '5 

τεξεγγαά ἴο (γεῖ 5ε6 ἀθονβϑ, ρ. 353), δρρίϊβὰ ἴο {πε ογοοοάϊ!ε ἴο 

ψΒΙΟΝ {πὰ ἀείαι5 ἴῃ 3.8. 50 5 Κἰ ΡΥ ροίης τπαὶ, ἢ {86 
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ἐχοερεοη οὗ ϑομυϊίδηβ, πὸ 511} ἱπο! πεά ἴο ἰἀαπ Εν πε ἀπίπιδὶ 
ἀεβογροά τὰ τῆ6 νΠα]ς, πιοβὲ βίπος Βοοδμαγὶ πᾶνε δοφιϊδβοοὰ 
ἴῃ ἴδε ἰάἀεητιβοαίίοη, ανεὴ ἴποβε ῆο δύριια ἔογ ἃ πιγίῃίοδὶ 

οπαγδοῖοσ οὗ οί Ῥεδβαπιοῖῃ δηὰά ἰονίδίπδη ἀρτγοείηρ' παῖ οἷο- 
τπιθηΐβ ἰη ἴπ6 ἀεβογίρείςοη ἰη 13.389 Αγ ἰδίκδη ἔγοπι ἔπε ογοσοά!]α.--- 

Ον 2»γ6ς ἄοτο", εἴο.] τπΠ|5. ἢ5 Ῥδεη Ὄχρίαϊπθά ἃ5 πιεδηΐηρ ἴῃ δὶ 
ἤθη τπα ΠοοΙς ἰ8 βυννα!οννεά δηπὰ ἴῃς οογά ἀγαννη τρμεῖγ, ἴα 
ΡῬΓα586ὲ85 ἄοννῃ ἴπ6 ἴοηριις (Ὠϊ. Ὠ4.). Βαυῖ {πὲ ἰδηρσιιαρα ἰ5 

βἴγαηρε (566 ρδ]]. η.)ὴ. Ὠυ. Ρεδίκα ἰδαίκα {πὲ 1ἴη6 ἴο γεΐεσ ἴο 1εδά- 
ἰῃρ' δρουϊ ἴῃς δηἰπιαὶ, δἴτεγ σδρίιγα, ὈῪ πιθδηβ οὗ ἃ τῸρῈ ἔδβϑίεηδά 

τουηά ἴῃς ἴοηριιε δηά ἰονοῦ ανν ; δηὰ πεν ἤπά πὸ ἰάδα οαγιϊθὰ 

ου ἴῃ ἢ. [Ιῃ τπῖ5. σαβε 'Ρ δηά ὅὉ ἢανε ρτοῦδοῖν ομβδηρεά ρίδοεβ ; 
ποῖς παῖ ἴπ6 πιογα οἱοβεῖίυ ρδγδ]]εῖ ἰθγπὶβ ἀπ πὰ οογα, Με 8 

λοοξ δπὰ λοοξ ψουἹὰ Ὁν 5Ξυοῦ ἃ ἰγαηβροβίτίοη Ὀς δϑϑοοϊδίθα ἴῃ 

1π6 ξαπιὸ ἀἰςτοι ; Ὁ ἴῃ 15 856 τγοίδγβ ἴο ψῃμαὶ ἰς ἄοης δεῖογα 

οδρῖιγε : ορ. ΕΖὶς. 295.---ὐῇές ἐομρ6] τη ταξεγεπος 18 ποῖ 
Ἀνουγαδῖς ἴο {πε ἰδεπε βοδίίοη οὗ ευξαίλαη, 1-8 (45 ἀϊβιϊησι ἔγοπι 
ἴδ δηΐπιαὶ ἀεβογίδεά ἴῃ 138.) τ ἴῃς ογοσοάϊ!ε : ἔογ Ἡδγοάοίιβ 
(11. 68) τϑθοογὰβ ἃ ν]άεϊγ ργανδίδης ρορυΐαγ ορίηΐου ἤθη Π6 
ταπηδυῖκβ οὗ ἴῃ ογοοοαῖα {παΐ “Κ ἀΠΠ1Κα 411] οἴπαγ Ὀεαβίβ, Βα στοννβ 

ὯΟ ἴοπρτιε᾽"; 5ἰπιῖαν βίδιεπιθηῖβ (οο]]δοῖοὰ Ὁγ Βοοπατγί, Τἥέερυδ. 

ν. 16) ἀγὲ πιδάς ΌὉγ Ατβίοι]β, ΡΙαἰαγοῖ, Ρ᾽γ, δπά Απιπιίδηυβ 
δηά οἴδεῖβ. Τῆς αἰ βησΠΥ σαπηοῖ Ὅς 56 ἰ5ἔδοϊου!υ ἀνοϊάεαὰ ὈὉγ ᾿ 
ΡΙεδάϊηρ τπαὶ 85 ἃ πιαῖζεγ οὗ ἔδοϊ ἴπ6 ογοοοαϊ]ε 858 ἃ ἰοηριιθ, 

τ1πουρ ἰξ 15. ἱπιπιοῦ]6 ἀπά δάπογεβ ἴο ἴδε ἴονοῦ αν; ἴογ ἴδε ᾿ 
αυδβίοη ἰ8 ποῖ ψῃδὶ 18 Κπονσῃ ἴο πιοάδγῃ δηά βοπ)α δηοίθηΐϊ (866 
Βοοδατγί) οογγεοῖ οὔβεγνεγβ οὗ [ῃ6 σγοσοῦ θ᾽ 5 ἀπαΐοπιν, Ὀὰῖ τῇδ 
Μ85 ἴπ6 ρορυϊαῦ ορἱπίοη ἴῃ ἴΠ6 ρὲ οὗ ἴπε νυγίτεῦ ; ἴ 15. ροβϑβϑίθίε, 

τπουρῇ ποῖ ῥργοῦδθ]θ, {πᾶὶ τῆς [ον 8} δυΐμον οὗἩ [πϊ]5 ραββαρε 

ἀϊὰ ποῖ 5βῆαγε {πε ορἱπίοῃ ουγγεηΐ ἰη Ἐργρίῖ, οαττεά Βοπια ἱβθηοδ 

ΌΥ Ηετγοάοίιβ, γῆῇο ψγὰ8 Ὀγο Δ ΟΥ ΠΟΔΓΙΥ οοηίοπιρογαγυ ν᾿ ἢ 

Ἡΐπι, δηα δοοερῖεα ΌΥ Ατίβίοιίθβ. Ῥεδκα νϑῦὺ Ἅἰρ ΕΥ τοὐεοὶβ 

δηοίδθον Ἔχρίδηδίίοη, γεπιαγκίπρ', [πε Π1π Παγαν πιεᾶπβ “γοιι 

οδπηοῖ ργθ55 ἄονη ἢ͵5 ἰοηρῖ6, ἔογ ἢ πα5 ποπα; δι γαῖδεγ γοιι 

οδηποῖ ργαββ ἄοννῃ ᾿ἷβ ἰοηρῖια, ἔογ ἢ6 ἰ5. ἴοο ἐογπι 8016 ἴο θὲ 

αἰϊαοκεά." Βυϊ ψουϊά 4 νείογ 50 βρϑαῖὶς οἵ ἴδε ἴοηρια ἴῃ 

τοίδσθηοα ἴο 8)ὴ δηϊπιαΐ ροριυϊαῦῖν Ὀεϊϊενεά ἴο αν ποῃθῦ 

ὮΉ (566 ΡΠ]. η.) δάπιιῖβ οὗ θεΐηρ' γεπάδγεά ἐπώο λὲς ἐδοέλ ; Ὁ 
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3 (8) Οδηβὲ που ρυΐ ἃ οογά ἱπίο ἢΠὶβ ποβε 
Οτ΄ ρΐεγος ἢἰ5 ἧανν (ἤγουν ἢ νι ἃ Βοοῖκ Ὁ 

8 1) ΨΨ1}} ἢς πιαῖκε τ ΩΥ ϑυρρίϊἰοαιϊίοαδ υπίο ἴπεε ἢ 
Ος νἱ}} Βα δρεδῖκ βοὴ νογάβ ιηίο ἴδιες 2 

{π18 τεηδογηρ ἰηνοῖνοβ δῃ ἱπιργοραῦδίς οοπδιγυοξοη, ἀπά (πα 
ἴοχὶ ρῥγοῦαῦῖν τεΐεγβ, 8ἃ5 πιοδί να δϑϑιιπιαά, ἴο [6 ἰοηρσυδς. 

ὙΠετο ἰ5 ἀποίπενγ οοηδίδγαϊίΐοη ἀπέανοιγαδ!α ἴο ἰῃς ἰάεπιβοα- 
του οὔἨ 6 δεαβὲ ἀεβογίδεά ἱπ 18) ἢ ἀπὲ ογοοοάϊίε : 
Ηετοά. (ἰϊ. γ0)ὴ ἀεβοῦῖθεβ [ες πιοεϊμοά οἵ σαρίιγίηρ᾽ ογοοοα!]ε5 ἃ5 
ἴο]]ονν5: “Α πιδῃ ρυΐῖβ ἴδ Ὀδοῖκ οὗ ἃ ρὶρ ἀροῦ ἃ ποοῖκ 85 Ὀαϊξ, 

δηά ἰεἰ5 ἰδ ρὸ ἱπῖο (ῃς πιϊάαΐς οἵ [πε τίνεγ, νυ] πα ΠἰπΊβοῖ 
ρου ἰδ Ὀδηκ οὗ ἴδε τίνεγ 885 ἃ γουπρ᾽ ἴἷνα ρὶρ, δῖοι Πα 

Ῥεδίβ : δηά ἰῆς ογοοοάϊα παοαγίηρ' 115 οὔἶδβ πγδῖίκοβ ἔογ [ῃς ἀΐγες- 

᾿ τίου οὗ ἴδε βουπά, δηᾶ ψἤδη ἢ ἤπάς 1Π6 Ρ᾽ρ᾽5 Ὀδοῖς βννα!ονν5 ἰΐ 

ἄονη; ἴπδη Π6Ὺ Ρυ]], δηᾶ τῇδ ἢα ἰ5 ἄγαννῃ ουἱ ἴο ἰδηά,᾿" εἴο. 

Νονν, 85 αἰγεδάυ γεπιαγίκεά, ᾿πουρ ἢ ογοοοά 65 νεγα σδρειγοά, 

ὄν πὸ Εργυριίδπβ οουἱά βρεαῖκ οὗ {πεπὶ τῃείογίοδ!Υ ἀπά ἴῃ 
δεπογαῖ ἴογπ!β 45 ὑπαρριοόδομδοίε; Ὀαΐ 15 ἰ παδίυγα! ἴο δϑκ 

᾿πογεάυϊουβῖν ἐμ ἀφέαϊέ ν ΒΕΊΠεν τπαΐ ννὰ5 ἄοης ψῃϊοἢ τνὰ5 ἄοηα, 

οΥ δἱ ἰεαβὶ ννὰβ δαϊϊενοα ὉΥ διυοῦ ἃ ἴγανεῖΐεγ 45 Ηδγοάοίιβ ἴο 
πᾶν Ὀεβῃ ἀοποῦ 

2 (4035). σδη ἴΐ, δἴϊεγ σδρίιγε, Ὅ6 ἰγεαϊβαὰ {πὸ οἴμες ἤβῇ ἢ 
Τῆε τγεΐδγεποα τᾶν ὃς εἰϊμοῦ ἴο {π6 πιεϊῃοά οἵ οαγγγίηρ ἤ5ἢ ἤθη 

οδυρῃῖ, ορ. ἴπε {Ππ|δγαϊίοη ἴῃ ὙΜΙΚίΏβοη, Αἱποίσπέ Ἐργρέξαης, 
1. 118 (190), ογ (Ὠ ε].) ἴο ἴπε ργδοίίοε οἵ ραβϑίηρ' ἃ οογά πγουρἢ 
τοῖν ρ1}15, δηά Ἰεςἰηρ {πὸπὶ ἄοννῃ ἱηῖο ἴῃ νναίογ δρδΐη, ἴὸ 

Κεδρ {Π6πὶ ἔγαβἢ ; ογ ἴδθγα πᾶν 6 δη δἰ τιϑίοπ ἰο ἔπε ουδίοπι οἴὗὨ 

Ιεδλάϊηρ δρουϊ ἃ 01} οἵ νυν] ἃ δηΐπιδὶ ἢ ἃ οογά δηά εἰπρ' 
(566 οἡ 1).---Οὐνγα] 111. ἃ γμολ (4113 60) 15, 585), 2.6. ἃ σογά δἰ 
πιλάδ οὗἉ γυβῆ658, ογ ϑρυη οἵ γυιβῆς-ἤργε: οἵ. σχοῖνος ἀπά σχοινίοι. 
--ἸΟΑ] Γὴπ ᾿ς ργοραγίν ἃ ὄγίον (2 ζ. 145), τ[ῃβη ἃ ἑλορη (Ργ. 269), 
δηά ἢρ΄. ἃ τρέζο οὐ οΐμέρα λοοῖ ἴοτ Ὠοϊἀΐπρ' οαρεϊνοβ ; ορ. 2 (ἢ. 
431}, ἀῃά {ΠῈγ οαυρδῖ (ἀπά με] 4) Μαπδββεῃ (Ὁ ΠΠ3) πῇ ΠοΟΚΘ : 
δηά 50 (ΠΠ) Ἐζίς. τοῦ 29", δπὰ 15. 3729,1 νὴ} ραϊ τὶν Ποοῖς ἴῃ τῆν 

ποϑίγὶ! : οἷ. {πῸ γτεργεβεηϊδίίοῃ οἱ ἃ βἰεἶε ἴῃ (πε Βγιεἰ5ἢ Μιυβδιπὶ 

οἵ Εβαγῃδάδοη ποϊάϊηρ Τίγμακδῃ οὗ Εργρὶ δηάὰ Κίηρ Βα οὗ 

ὙἼγτε, ψῆο ἅγὰ Κπεοϊϊηρ Βεΐογε μἷπι, Ὁγ ἔννο οογάβ, νυ ἢ τηρϑβ δἵ 

ἐποῖγ ἐπά ραββεά [πγουρ ἢ {Πεὶγ ἤο565 (Ρ]. 40 ἰῃ ορετβ, 6). 
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4 (233. ὙΨῚ Βε πιδίκε ἃ οονεηβδηΐὶ τ ἱτ πες, 
ὙΤΒδῖ ἰδοὺ 5Βῃπουϊάεβὲ ἴδῖκε Ὠίπι ἴογ ἃ βεγνδηΐ ἔίογ ενεγῇ 

5 (8) Ἄγ} ἴποὰ ΟΙΑΥ τυ Πἰπι ἃ 8 τ ἱτἢ ἃ Ὀἰγὰ ἢ 
Ος νἱϊε (που δία Πίπι ἔος τὮγ πιαϊδηϑῇ 

4 80) Ψ71] ἐμ σοπιρδηῖε5 (οὗ ββεγμιθη) θαυ δία ονογ δϊπιἢ 
ΜῊ μον ἀϊνίάς Πίπι ἀπιους ἵμε πιεγοββοηίβ ὃ 

1 αἴ) (δηϑί ἔδου Η11 5 βκίη ἢ θαγδεά τοῦδ, 
Οε, μἰβ βεδά υἱ Π 5} δρεδγβϑ 

3 (405). ΜΠ] με δέ ἴο Ὀε βραγϑά ογ τγεαϊβά κί παάϊγ ἢ 
4 (4.38). ΝΝῚ] ΠῈ σοηδβϑηΐ ἴο τηδίκα 8η δρτβαπιδηΐξ νυ τἢ ἴπ δα ἴο 

Ὅς ἴῃγ βδογναπὶ 85 ἰοπρ' 85 ἢς [ΐνε5, γεοαϊνϊηρ' ἰη γεΐυγῃ μἰ5 ἴοοά 

ἔγοπι {π66 3---Οουθηα] ἃ5 αη. 315, 2 5. 312.}8 οἴο. --- Α΄ σογυανιέ 
)ῶν δυο») ἐ.6. ἴο ἴῃς εηὰ οἵἉ Π5 [1ξπ: 50 Ὠϊ. 15}7,1 5. 2713. 

5 (4039). Οδη [οὉ ραν νυ τ πἰπὶ 88 ἃ Ὀἰγά, οὐ Κθαρ δίπι ἴῃ 
᾿ἰβ πουβα 88 ἃ ρεῖ ἴογ [ὶ8 πιαίάδεηβ Ὁ Βοοδαγί δηά οἴπεγβ 

σοπιραᾶγα Οδίυ ]ϑ᾽ ““ραββαῦ ἀ6]1οῖε8 τηθδ Ρ0161125.᾽ 

6 (43). 15 Ιενίαϊ ῃαη δὴ αγιίοῖες οὗ ἰγαβῖῆς Ὁ ΨΜ1] ἤβμεσ.- 
πιθῃ πιαῖζα Ῥαγραΐῃβ (657) ονθῦ Πῖπι, οὔ πιθγομδαηίβ Ὀ6 τεδγ 
ἴο ἰαἶκα ρογίίοπβ οὐ ἰξ ἔγοπι ἔπαπὶ ὃ -- Οονεβαρτθ5)] ὈΣΊΏΠ ἰ5 
αεϑοοΐαέος, ῥαγέμπονς : βμεγπιθη οἴδη ψογκεά ἴῃ ραγίπογϑδίρ ; 

οἵ, [κυκς ςΓ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, "9 οἱ 
ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι.---Μορολαηἐ5)] 11. Οσαπααηπέίες (ἱ.6. 
Ῥμαρηϊοΐαη5), ἔπ656 Ὀαίηρ' ἔπε ργίποὶραῖ ““ τπεγομαηῖβ" ἱκηοννη 

ἴο ἴδε Ηεοῦγονβ. ΟἿ, 15, 228, Ζεοῖ. 1451, Ζερῃ 11}, Ῥγ. 413, 
ΕΖ. 1γ5. 

ἡ (4151). ΤΗΐδ ν. τη ρμς νν61]} γαέεσγ ἴο Π6 ογοοοῦ!]α : σδῃ βρεᾶγβ 
Ρίθγοβ ἰβ δἰάδαβ 580 88 ἴο δηΐδγ ἢδί5 ἤδδ Βαυῖ ἱξ πουϊά δηΐὶ- 
εἱραΐβ, 80 ἔαγ 88 {π6 γεέδγεμοβ ἴο {6 βίο - "κα βοδῖθβ '5 οοη- 
οογηβά, 16 11 Ὁ-θὴ ληά, 50 ἔαγ 85 {π6 δι ἘΠΠΥ οὗὨἩὁ νϑαροῦβ 5 οοη- 
οαγποά, 3529 8.2) [Γ τΠ6 γϑέδγθποα 18 ἴο ἃ 868-πιοηβίογ, ἴῃς 

ταθδηΐηρ 5 : 85 δα ἰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 οἀρίυγεά ἢ Ποοῖκ, 50 δα ἰ5 

ποῖ ἴο 6 54 ὈΥ 5ρβϑᾶγβ, ἔοσ ὃ Ὧ0 οὔβ 855811}5. αν δίμαη τα 
ἱπηραηῖ : [1 5 ἴῃς ἀϑϑαϊδηΐ, ποῖ Ἰενίαῖμδη, {παΐ πὶ βυοῃ ἃ σϑβα 
νου 5ιβετ.---δρλ φῤθαγε) οσ, λαγῥοονις ΟἿΪΥ ἤαγε; [1τ3 ἃ 
τολέποίπρ ἱπιρίεπιεηί. ϑρεδγβ οὗ ναγίουβ κίηάβς ψεσγα πιυοῖ 
υιϑεά ἰῃ δποίθηϊ Ερυρὶ ἴον ἤξῃϊηρ, δπά αγὰ οἴδηῃ γεργεβεηϊε οὔ 

186 πιοηυπιοηῖβ. “ΤΏ διάδηϊ ννὰ5 ἃ βρεδύ ἢ ἴνο Ὀαγροά 

Ροϊπῖβ ψβοῦ ννὰ8 οἰἴπογ ἰπγυβὲ αἵ ἴῃς ἤβῃ ἢ ομθ οσ Ῥοῖἢ 
Βαπηάς δ5 ἴπϑὺ ραϑϑεά Ὁγ, οὔ ψὰ8 ἀδγίεά ἃ βδογὶ ἀϊβίδηοο, 
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5 2) Καγ δυΐϊ [πίης Βαπά ρου Πίηι; 
(ΤΒδὴ) ἐδίηκ οὗ πὸ ὑαῖεϊε ; ἴἰῆου νἱῖ ὁ 5οὸ πὸ πιογε ῖ 

5 ἃ) Βεμοϊά, ἔπε ἢορε οὗ δίπι (αὶ αϑϑαϊ ει πὶ} ργονεῖδ ἰϊβε1 [8156 ; 
Ἐνεη δἱ ἴῃς βἰρῆι οὗ δίπι " ἢς ἰ8 1 ργεοβίγαϊςά. 

Ἰ (᾽ ΓῚᾳ ἣς 1 ηοἵ (ἴο0) ἤετοςε ἴον οπε ἴο διΐγ πὶπὶ υρ ἢ 
Ἅ"ο, ἴπδω, ͵ἰ5 Βς ἰδαί σδὴ βίδηά Ῥεΐογε πιὸ ἢ 

ἃ ἰοηρ ᾿ἴπα ἔδϑίθηςά ἴο ἱϊ ργενεητηρ' [5 Ὀθεΐπρ᾽ ἰοβῖ, ἀπά βεγνίηρ' 

ἴο δεουγα ἴπ6 ἤβῃ ψβδη βίγυοῖς. .. βοπιοῖϊπιὲβ ἃ σΟΠΊΠΊΟΣ 
ΘΡΕδγ 85 ιϑεὰ ἔογ ἴῃ6 ρυγροβε᾽" (ΔΝ ῚΠκ. Β. 1ϊ. 121, οἰϊεά ἴῃ 

ἘΔ. ἰ. 1527: ἴα [ἴπ6 δηά ηεῖ ψεγα, μονναναγ, δῖσο υ56α; 566 

1Πυβῖγ,, ἐδέα. τ15--τα7). 

8 (4183). 1.6. 17 τπου πηεγεῖν Ἰαγεβδὲ τῆν Βαπά ἀροπ Πίπι, ἔπε 
1πουρῆξ οὗ ἴδ 5ἰσυρρίε που 0 πᾶν τὶ δίπὶ νν11}1 ἀδίον 

1866 ἔγοπι Ἔνοσ ἀοίηρ' 50 δριαίῃ. 

ΟἿΣ (1-32). 11 [5 Πορεῖδβϑβ ἴο Ἄεχρεοῖ ἴο οοπαιοῦ ἴῃ ἃ οοηΐεβί 
στ ἴῃς πιοηβίον (9103); ψῃο, ἔπεη, οδη ὄχρεοῖ ἴο βίαπά ἴῃ ἃ 
οοπίεδὶ τὐῖϊῃ αοά (1005), ὙΠῸ δουρὶ οὗ 100-11. Ββονανογ, 
οσοδϑβίουβ αἰ" Που 65, ἀπά ἰξ 15 νεγν ἀουδείαϊ [Ὁ τπῸ ἰοχὲ Ἐπγοιρἢ- 
οὐ 8 οογγθοῖ. Εοτγ πιγτποϊορίοδὶ 4]Πτπϑίοηβ ἑοιιηά (ἴεν δπιεη δ- 

110} ἴῃ {πεβα νν. Ὁ συ. δηὰ Ὁῇα., 566 ρῇϊ!}. ἢ. Με. δπά ἢυ. 

οοηδίαεν ἴδ νν. ποῖ οηΐῃ ἰῃ πεεὰ οἵ δπγχεηδαδίίοω, Ὀυΐ δἴ5ο ου 
οὔ ρίδοθ; 866 οῃ 13. 

9. Οἵ λένι (ἐλαξ), εἰς.] Τῆδ ργοῃ., 85 βαρρθῃβ βοπιαεί πι65 ἴῃ 
ΗΘ. (566 ΡΗ]]. η.), τείεγβ ἴο {π6 ρεύβοῃ ψῇοπι ἴῃ ροεῖ Πδ5 ἴῃ δἰ5 

ταϊηά, ἤαγα {π6 Δ5ϑα]δηϊ.---Ὁ, Τηα νεγῪ βρῇς οὗ τε πιοηβῖογ 

ΜΜ] ράγαῖγβε ἢῖ5 αβϑδιδηΐ.-- "76 ἐ5] 38, ἱπιροββιθίγ, ἐς λε ἘΨν. 
51:16 ΕΠ ἐπιθηά ὈΥ ἰηδαγιϊπρ' πο. 

108. ΟΟπιπΊΟΩΪΥ τεπάσδγεά, “Ης (ἴΠ6 Δ 558114η1)--- ον (Ὠ ε].), 
Οηε---ἰἶ ποῖ ἤδγοβ (θπου ἢ), [πὶ μα βδῃουϊά 5: πἰπι τρ᾿᾽ (Ὀ]1.): 

υΐ ἬΣις 15 5ἰγί ον ογσέ ἀθὰ 15 Ὀεϊζεγ, 85 ἀρονθ, δρρίϊϑά ἴο τῆ 

Δηϊπιαὶ (56 Ρἢ1]. Ω.). ὙΠῈ ραπογαὶ (πουρῆὶ ἰ5 ἰη Ῥοΐμ σα565 
86 58Π16 : ΠΟ ὁπ ἄλγε ἴο πιοΐεϑὶ δίπι. 

ΙΙΌ. ΤὭς 5Ξιιδάδη ἰηϊτοάυοξίοη οὗ αοὐά ποτα, τἱϊπουῖ [πΠ6 ἰοαϑὶ 
ΘηρΒαϑὶβ ἰη ἴπ6 ΗςΡ. οὐ »6 ἴο βυρρεβῖ ἴῃαΐ ἃ αἰ δγεηΐ γοΐδγθεηοα 

ἷ5 ἱπιεηάεά, ἀρτεαβ πα  γεητν ἢ [πε οοηίοχῖ; μοποο αυ. Ὠὰ. 

ΕΒ οἢ, Ηοηίῃ. γοδά {πὸ 24γά ρ. ἰηβίθδά οὔτῃε τϑῖ. ““ὙΏο, ἐδεη, 

15 Βα τπδῖ οδῃ βίαια Ὀεΐογε δύ (2.6. [ναι απ) ὙΠΟ ὄνοσ οοη- 
ἐτοηϊοὰ ἀέρι, ἀπά ργοβρεγεά ̓" “ῖ 15, ποννενϑγ, δἰθβιεά (ἢ 
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τ ὅν Ἅηο Βιαῖἢ ἐνεγ οοπίγοηϊςα πιο; ἀπά ργοβρειοαἢ 
ὕπάον (πε ννῆοῖς πεανε βυςῖ ἃ οπο ἰ8 Γηοὶ 

οι ψογάβ) ὃν (τ; ἰξ 15 ποῖ ἀρραάγεηΐ νῦν, ἴδ {πὸ 2γά ρεῖβ. 

βΒίοοά οΥρί Πα ἴῃ 195. 116. ἢξ 5ῃου]ά, δἴξογ [πε ,γά ροῖβ. ἴη 195, 
δανε Ὀδεη οσπδηρεά ἱπίο πε τϑῦ : δηά {πουρὴ 27 Ηδθῦ. Μ55 

απὰ ζ΄ τεδὰ έν ον "6 (80 ἔἕοσ 285) ἴῃ 100, (5 πιὰν δὲ δὴ 
Ἔγγοσ, ἀπε ἴο ἔδυ ν 455] πι] αἰΐο ἴο “5εῖγ ἀών ἀρ’ αδί Ὀείοτγε : 

{πε γεπιαϊηΐπρ Νεγβίοης 41} γεδά »π6, ἀπά {πεγὰ 5. η0 ναγίδηϊ ἴῃ 

εἰμεν Μ55 ογ ΝΝ. ἱπ “σοπίγοηϊοα »κ:ε᾽ ἰῃ 115 (Ὁ γ.).----δεα καῖ 

(3 Ὁ") δείογε ":6] ἴὩ6 ἐχργεββίοῃ, ἃ8 Ὠϊ. 736. (283) οὗ ττὖὸ (283), 
7ο5. τ. 

ΣΙ. 242] οτ, ἐπιεπάϊηρ, δώ (566 οἡ 19).--- "μα 2γο:ρεγε4] 50, 
νἰγίυδ!γ, (α : 56ς ρῃ]]. ἢ. ΡΡ. 335, 327.--ἼΣᾶ, 9 ννῆοενον σαπια 
Ὀεΐογα πιθ, ογ ἴο πιϑεΐ πιὲ (Μίο. 65, ᾿ι. 235 (9) (Ξο. ψίτἢ ἃ ρβί δ), λα 
7 «λοι γνοραν (1)} (50 Ὁ, ΕΝ.); δπά (6 νεῦβε ἰ5 αἰϊυδεά ἴο 
ἴπ 1ῃ15 βεπβε 'π οπι. 115 ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδο- 
θήσεται αὐτῷ; ΤΗηῖΐΞ ψουἱά ΡῈ δῇ ἱπάϊγεοϊ τνὰν οὗ βαγίηρ {πᾶ 
ὯΟ οὔδ δδ5 ΔηΥ οἷαίπι ἀραϊηϑί ἀοά, ογ΄ στουῃά οὗὨ σοπιρίαἰπε 
αραϊπβὲ Ηἰπι, βυοῦ α5 700 παὰ ταϊβεᾶ : πιᾶπ δδ5 ρίνεη αοά 

ποίπίπρ, 8380 Ηἐδ οἶεβθ ποὺ πιδῇ δηγιπίηρ. Βιιῖ (86 πιάπηεσ ἴῃ 

νν ποῖ ἴπὸ (πΠουρῆς {πᾶὶ σοά οννε5 ἢο πιδῇ δηγίῃίηρ 8 ἱπιίγοάυςεά, 
ἀπά {πε ἀρρ]!οαιίοη πιδάδ οὗἉ ἰξ ἴο {ἢ ηυεδίίοη δῖ αοά οὐνεβ 
πιδῃ "πογαζίν, ἄτα Ὀοΐἢ ἱπιργοραδίθ. Εονγ ἴπὸ ἔογπι οὗ βεηΐθηος 

δπιοηάεά 45 ἀῦονϑ, 566 9"; ἔογ ὨΣἽΡΠ 'π ἃ μοβεῖε βεῆβε, Απὶ. οἷ ἷ, 

διπὰ πιοῦὸ υϑ0.4 1} ὉῚΡ, [5..,γ)85, Ρ5. 185.19.. Ὁ, “(Εν ννμαίβοενες 

15) υπάεγ ἴΠ6 ψῃο]α πδάνθη 15 ηΐπε"᾿; {Π|5 18, οὗ σοιιγβα, σις ἴπ 

[1861 (Ρ5. 50}08.), ἀπά νου] ρεγίδοι [Υ ἀρτθα ἢ ἡ, 85 τεδά ἴῃ 

74; θυῖ υπίοτιυπαίεϊν ποτα ἰ5 ἢὸ ψογά ἰπ {π6 Ηδ». ἔοτ λας. 

οδῦόῦν. Τῆς οἶδιυβε σδη ΟὨΪΥ 6 τοπάεγεά, ““ἴὕπάδγ 41} τῇς 
Βαάνθϑη ἴξ (ο» 6) ἰ5 πιΐπβ.᾿ “411 Ππα5 το δηϊεοδβάβηϊ : “6 15 

δαἀορίοα ὃγ Βυ., ν»ἱτἢ ἴπε πιεδηΐϊηρ', με (2.6. νἤοσνογ υπάογ πα 

ν Ποῖα πάνθ ἴπυ5 σοηξγοηϊαά πΠ16) 15 πιῖπα, σδηποῖ Θβοᾶρα πι6. 

Οἱα ἴδε επιεπάεά εχ ἐο]οννεα ἀῦονα 566 ρἢ]]. ἤπ. Ρ. 335 ἢ. 

12-24. (4-26). Πεκοτίρείοη ἱπ ἀδῖδι! οὗἩἉ ͵1ῃ6 ΒΟ Υ βιγασίαγε 
οὔ τε ογοςοάϊ!α, δηά οἵ ἴῃς ἔοτην δ ῦ]6 ροννεγβ τ νἰοἢ ἰἴ 5 

ἐπάονά. 

12. (4). Τῆε ν. ἀρρεᾶῖβ ἴο 6 οοτγγυρὶ (566 ΡΠ]. ηη.}, δηά 
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134) ν.}}} ηοἱ Κεορ 3ίΐεηςς οσοποογηίηρ δ[5 1᾿π|85, 
Ον ἴδε δοοουηῖ οἵ ἴ Πί8} πιῖρῃιϊ, οὐ {πε Γ βίγεηρτῃ 1 οὗὨἉ μῖ8 δυϊ]ά. 

15 (δ) Ὑγ8ο Βαίῃ (ενετγ) βιγίρρεά οΥ̓ μίβ ουϊνναγά ψαγπιεπὶ ᾿ 
Δντιβίη μὶβ ἀουδῖς Γ οοαί-οἴ- πα} 1 ννῃο οδη οοῖμε ἢ 

16 (4) γηο παιῖῃ ορεηςά [δε ἄοοτβ οὗ ᾿ϊ8 ἔδοε 
Ἀουηά ἀδρουϊΐὶ ἢΐ5 ἰδεῖς ἰ5 ἴεσγοσγ. 

ΠΊΔΥ ρογπαρβ ἰη ᾿ἴ5 οὐἱρίηαὶ ἔογπὶ πᾶνε Ἔχργεβϑϑθά ἃ πιεδηΐηρ' 

τδάϊοδιν ἀϊβετεηὶ ἔγοπι ἴῃς ἀὔονα, ροββϑί ον ἰπ "' παπιίηρ ἴδε 

οτγοοοάϊα. Με., ρ᾽δοῖηρ 12 Ὀεΐοτε 481, τοπάεγβ, 1 Ὁ} ποῖ 

516 ΠῈῪ τοϊεγαῖα ἢ15 (70}᾽5) ργδειϊηρ (115) ἀπά ἴπε ψνογά οὗ ργίἀἊς 

δΔηὰ 5. γι ποία (ζηοολο) βρεεοῃαβ: Ὦμχ., ρἰαδοίηρ 913 δὔῖοσ 
4075, τεπάεγβ, ΗἜ ({πῈ αβϑαϊϊδης οὐὗἨ ἁ Ὀεμεπιοῖ ἢ) τνουἹὰ πενεγ 

(αραῖῃ αἴεγ ἃ βἰῃρὶε οοπῆϊοϊ) τεπανν Πὶβ Ὀοαβίϊηρπ, οἵ 5 ἴΚ 
«δοιϊ ναϊαπὶ ἀδοάβ απὰ ἢ5 ργδοίίοδαὶ ουὐἱῆί. Βιυῖ [Π 656 τοπάογ- 

ἴηρβ8, τπουρἢ {πὸν ἰηνοῖνε πὸ πιογὰ Ἔχίδηβίνα Ἔοπιεπάδιίοηβ ἤδη 

τπδῖ ρίνδη ἴῃ {πε ἰοχὶ ἀρονεα, 5ίγαὶπ ἴπὸ πιεδηϊηρ' οὗ βοηϊα οὗ {πε 
ννογάβ (5εα ΡΗ]]. πη.). [τ 15 αηννῖϑα ἴο υ86 [Π]8 ν. ἴο ἀδρτγεοίδία 

πε ΠἰαγαγῪ 5Κ}}} οὗ τῆς δυΐπογ οὐ {πς ο!]ονίηρ ἀεβογρείοη ; 
τηϊ5. οαγίδι Υ ἀοαβ ποῖ γανθδαὶ {πῸ βδπιῈ Κίπά οὗ ρεηῖιιβ 85 ἴπε 
Ὀτγίεῦ ἀεβογίριίίοηβ ἰῃ ο. 29, θυ 1 158 ἰπ ἰϊ5 ον νῶν νἱνίά δπά 

νἱρόγουβ; ἱπ ογάδεγ ἴο δρργϑοϊδῖε Ὁ. 49, ἰξ 18 ᾿Ὀπηθοσββαγυ ἴο 
ἀερτεοίαις 41135... φγγρηρτἈ] τεδαϊηρ᾽ δῪ] (οἵ ρῃγϑίοαί βίγεηρτῃ, 
45 21ὔ, Ῥ8. 1855. 40 ΟἹ. 80) 3.417), Ἐ0, ραγῆαρβ, ργοσ (Ξ6α ρῇῃϊ]. η.}; 
μὲ τῆς ογοοοάϊ]ε 8 ποῖ ἜΧΘΟΙ͂Υ γεπιδγκὉ]6 ἔοσ ἰἴ5 ρτδοθιη 688 ; 
δηὰ ἴδε ροϊηΐ ἤποῦα ἰ8 ποῖ τῆς δηΐηιλα] 8 σοπιε 685, δυῖ 15 

ξογπιί 8 5]6 ομαγαοίεγ.--- ϑ μα] |1τ, αγγαρρενιθρξ; 566 ὈΠ]]. ἢ. 

13 (5). δ) γέῤῥοά 9}}] τ) ἃβ 15. 2:ὃ (π.) 473.-- πὲς οιίποαγα 
“αγηεθη) ἴῃ ἀπἰ πΊ4}᾽ 5. 50868.---ὐὲς ἀομδίε οοαί-οπνατῇ ἱ.6. τῇς 

δηΐπι8}᾽5 5οδαῖας (ερ. 5.8]. 1. 605) πὰ πίε: 0 (ἃ ννγ. Ὁ. Βε.. 
4 ““ἢ15. ἀουῦ]ε δγιαο,"" ΠΙοἢ 158 ἰπϊογργεῖϊεά 85 πιεδηΐϊηρ δὲ8 

ὈΡΡΕΓ δπά ἰοννδγ Ἶαννβ, δα ἢ ἔμγηβῆθα ἢ ἃ ροννεγίι! δεγαν οὗ 
τοεῖῃ. Βαυὶ ““ Ὀγία]ε" ψνουϊά Ὅς ἃ βἴγδηρε ἴδγπὶ ἴο τι56 οὗ εἰἴπεγ 

16 74νὺ7νβ οὐ ἴπε τοννβ οὗ ἰθειῇ. 

Σ:4 (6). 7. ἐοονς οΥ λὲς )αςε] 1.6. Ϊβ ἀρρεῦ δπά Ἰοννεσ Ἶαννβ. 

--Ὁ. Τῆς ἴδεῖῃ οὗ τῆς οτοοοά!]ς, “Κ ἴῃ {δε πρρογ 7ανν υβυδ!γ 46, 
πῃ {πὸ Ιοννεῦ 20, ἰἸοηρ᾽ δπά ροϊηϊεά, ὅγε ἴπ6 πιογὰ ἔογιηϊδθ]ς τὸ 

Ἰοοῖκ αἱ, 85 ἔβεγε γα πο [ΐρ5 ἴο οονδγ {πεπὶ" (Ὁ].). 
15-1ῦὴ ()-9). Ηἰ5 ἀγπιοὺγ οὗ 5081685. 
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15 ἢ) τ 8 Ὀδοῖς 1 ἰ8 (πιαάς οὗ σμδπηεῖβ οὗ 8[ι|ε}45, 
(ΕδοΒ) 5δυὲ υρ οἰοβεῖν, (85) ἃ οοπιργεβϑεά 86δ]. 

Μ ὦ) Οης ἰ5 30 ηδδτ ἴο δηοίδεγ, 
Ὑμδὶ πὸ αἷς οδὴ οοπιε δεΐψνεεη ἔμ θη. 

1 8) ὙΠΕΥ ἰαἴκε μοἰά οὗ οἷς δποίδεγ; 
ὙΒΕΥ 53ιἰοἷς ἰορείμεν, δαὶ ἘΠΕ Ὺ οδπποῖ 86 δυηάεγοά, 

18 (0) Η|5 βπεοζίηρϑβ βδ 8} ἔοσγί ᾿ρδί, 
Απὰά δἰβ εγ68 σε {πε (με γε! οἵ με ἄαννῃ. 

15 (7). Ηὴς δαοξ ἐς οδαηπριοὶς οΥ τλίδ 5] Ὑμε ογεδίυγε᾽ 5 5Θ0Ά 168 

δῖ οδἱἹδά ἢρ. “58 16145. ; δϑοῖ 8οδὶβ οὔ {πε ογοοοάϊ!ε 5 ἃ μαγά, 

Βογην, τϑοϊδηρἶαγ ρίαξϊε ; {Π6Ὺ δχίεπά ἰῃ γοννβ δοηρ' (ἢ ἀηῖ πι8}᾽5 

θβοῖκ, ἔογαιίπρ' ἃ Ξίγοπρ ργοϊδοίνα οονογίηρ,, δηά {Π6 ““οπδηπεῖς" 

(616 4018) ἀτὲ ἴῃ6 βρᾶοεβ βεΐψθεπ ἴδμεβθ τοῦνβ ἔουιπά ὉΥ {πεὶγ 

βἰάεβ (βεε ἴα 1||5. ἴα ϑϑοοά᾿ 5 Αὀῤέϊϊέα, Ὁ. 29). Τῆδ ἴδογπι 

««Ξῃ ες 15 ἀρρτορτίαίθβ. “186 ρίδίεβ νυ βίομ οονεγ {πε 5ἰκῖπ οὗ 

τῆ οτοοοάϊε τὸ οἵ ἜἼχοβεάϊηρ μαγάηβββ, 580 παζά, ἱπάδεεά, μα 

πον ἀγα δπιρίογεά 85 δγπιοὺγ ὈΥ βοπιθ ἱπρεπίουβ ψϑστίογβ Α 

οοκῖ οὗ παΐυγαὶ βοαῖς ἀγπιους ἐογπιεά ἔγοπι ἴῃ ογοσοῦ!ε 5ἰκὶη πλιδ 

Ὅ6 86δὴ ἴῃ {μ6 Βεϊϑἢ Μυβοῦπι" (2.). Απά Ἔνβὴ πιοάεγῃ Ζοο- 

Ἰορίβιβ οδ]] πε βοβῖββ “" βουΐδββ" (1.6. φονέα, 58|6145}; 866 ἴδε 

αυοιαϊίοη ρἴνεη οἡ ν.33.---ῦ, ΤΏ 504165 4γὲ ἤγῃ!υ αἰιδομϑά ἴο [πε 

Ῥοάν : δδοῖ ἰβ 1 πὸ ἃ 868] ργεββεά {ΡΉΕΥ δρδίηβε {πε υράεγ γίηρ᾽ 

βυγίδοθ. Α ὄ86βϊ, ἰῃ ἴπε δποίβηϊ Εδβὶ, ννᾶ5 πιδάβ οὗ οἷἶδυ, βθαίεά 

ΜΗΐΠῸ ἰτ νας Ξοῦϊ, δπά παγάεπεά δἴεγναγάβ Ὀγ Ὀυγηΐηρ. ΤΒῈ 

τονβ οὔ 808165 8γὲ {Π|πὸ γοὺνβ οἵ 5ε415, εαοῇ οὔ {πὲ βᾶπι6 γεοϊδηρυϊαῦ 

5ῆαρδ, απὰ δδοῦ ργεββεά ἄονγῃ ΠγπΙΥ δραἰπβὲ (ΠῈ βἰκίη. 

16-17 (8-9). Ηονν ἤγηιν ἴπ6 βοδῖίεβ δἀγὸ δἰίδομβεά ἴο οῃς 

Δηοίδογ; 20 αἷγ οδῇ δηΐεγ εΐνεδθ {πεπὶ, δηὰ {ΠΕῪ ἀγα ἰπβερδῦ- 

ΔὮΌΪ6 ἔγοπι δδοῖ οἴδιογ. 

18 (108). Τῆθ ϑργδὺ Ὀγεαίμεά {μπγοιιρὴ 8 ποβίγβ, 88. 6 

5πεθζεβ, ἤδϑἤῃεβ ἱπ ἴδε βυπίρῃι. ὙΠα ογοοοα!]α οὔθ 165, υῖτα 

18 πιο οροη---ἰοοκίπρ' ἰοννατάβ ἴΒ6 βυη; δηά ἤεηςβ [15 ἴεη- 

ἄδποῦΥ ἴο βηθαθζε; Οἵ. ϑῖγαθο, χυΐἷ!. : ἡλιάξονται κεχηνότες, πὰ 

ΖΕιῖαι, Πέεί. ἢϊ. τα : ᾿Επὶ τὴν ὄχθην προελθὼν κατὰ τῆς ἀκτῖνος 

κέχηνεν, οἰϊεὰ Ὀγ ΒοοΙ. Ηὔέθνοα. 110. ν. ο. 17.--ϑ, Ζέλε ἐλδ ἐνε- 

μας οΓ ἐδε ἴατοη (39}] ΤῊΣ αἰϊυβίοη ἰ5 ἀρρδγεηεν (Ὀ].} ἴο {π6 

τοάἀϊβῃ εγεβ οὗ {πε ογοοοάϊ]θ, νυ μΐοΒ ἀρρεαγ ρ᾽εαπιΐπρ' ἱπγουρῈ 

τῆ6 ναῖον Ὀοΐογα ἴδε πεδά δρρϑαᾶγβ αῦονε {πε βυγίδοθ. [Ἢ {πὰ 

Ἐργριίδη μἰεγορ  γρμῖοβ ἐμ6 ἄδννῃ 15 ἀεποίθά ὃν {86 οτοοοα!!ε 5 
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Ὁ 1) Οὐ οὗ ἰδ πιουξῃ ΡῸ Ὀυγηίηρ ἰογοδ 68, 
(Α:α) βρδείκα οἵ ἤτε [εβϑρ ἑογί. 

8 13) Ουϊ οὗ πὲδ ποδβίγ:}8 ἃ σαιοῖςε οουμεῖδ ἐοείξ, 
Α5 οἵ Ὀοϊϊηρ ροῖ απὰ γυβδεβ. 

τι (5) Ηἰς Ὀτζεδὶἢ δεϊίεϊ ἢ οοδἱβ αδίασς, 
Απά ἃ ἔδπιε ζοεῖ ἐογὶ ἔγοαι δἰα τοῦ. 

"9 (16) 1) μία πεοῖς δϑϊάἊεἰἢ δἰγεηρίῃ, 
Απά Ὀείογα δίπι ἀδηοεῖῃ ἀΐδειαγ. 

ἐγεβ: Βοοδαγί οἶϊεβ Ηογιβ, δὔέδρορίνρΆ. ἷ. ὅς: ᾿Ανατολὴν 
λέγοντες, δύο ὀφθαλμοὺς κροκοδεΐλου ζωγραφοῦσιν ἐπειδήπερ 
(Ιἐρὲ ἐπειδὴ πρὸ) παντὸς σώματος ξώου οἱ ὀφθαλμοὶ ἐκ τοῦ 
βυθοῦ ἀναφαίνονται. 

1Ι0-21 (11-13). Α δγρεγθοϊοδὶ ἀεβογιρίίοα οὗ {πε βρΊϑγ, 
ψηϊοῦ, 845 ἴδε πιοηβίοσ γίβεβ ἀῦονεα ἴθ νναῖογ δεσ ἃ ἱοηρ᾽ βυὃ- 
πιδγρθηοα, ἰ8 ἐχρεῖ δά ἢ βοπια νεμβαπιδποα ἤδη ἰἴ8 ρεηϊουρ 
Ὀγθδῖῃ 15 γοϊθαβαά, δπά βραγκδβ ἰῃ ἴῃς βυη]ρῆῖ. 

20 (12). 4-ς ο7 α δοίϊέηρ ροί, απεῖ γμολός ([(4035)}}}].---ΤΗς 
πιοηϑίοτ᾽ 5 Ὀγαδίδ ἰβ οοπιραῖεά ἴο 5ἴδδπι ἰββυίΐηρ ἔογί ἔγοπι ἃ 

ὈοΪΠηρ ροῖ, ἰπϊετγηληρΊεα (μὲ εχ ἰ5 οογγες) να ἴπ 6 βαιοκα 

οὗ ἴπα τυ 8ῆεβ υϑεά 85 ἤ6] δηά Ὀυτγηΐηρ Ῥαποδίῃ ἰ. Βυῖ να 

βῃουϊά ρεγῆδρβ γαΐδες γεδά : ὧς οὔ ὦ ροὲ δίοτονε ρον» ἀπε δοίδέμρ, 

ἔ.6. Ὀτουρδὲ ἴο ἴπ6 Ὀοΐ] ἀροη ἴῃς ἔτε : γος (αἴῖον ἘΠ) “85 οὗ 
ἃ ρΡοΐῖ β8εῖ οὐ ἴδε ἤεσ δηά Ὀοΐγηρα." οδηοζέ πχυβὲ πεγὸ θὲ ψῇδί 
νὸ 5ῃουϊά 681] φέδανρ- 

21 (13). Τα ἄτορβ οὗ βργδᾶυ, βδϑῃϊηρ ἱπ [π6 βυπὶρῃϊ, ἀγα 

οοπιραγοά ἴο βραγῖβ [ἤγοννῃ οἷἱῇ ΌΥ Ὀυγηΐπρ οοδὶ, δπά {π6 

βίγεδηι οὗ ΞΡΓΔῪ ἰἴ5ε! ἴο ἃ ἤδπιε οὗ ἤτε. 

22 (148). Τῆε πεοῖκ, πιεπ!οηθά Ὀεΐννεαεπ ἔπ σοηϑρίσυουβ 
δαΐυγαβ ἰῃ {π6 πεδά (15.-3) δηά [ἢε Ὀοὰγ (25 359. οὐ ρἼ ΠΑ ΠΥ, ροτῆδρϑ, 
οοηβθουϊίνα νν. : 566 ου δ5. 83) 19 ἱποοηδρίουουβ ἰῃ ἴ86 ογοοοαϊ!α 

(Ξες Βοοβαζί); δηά 50 βεγεὲ η0 ἀδϑογιρίίοη 8 ρίνε οὗ [8 ουΐ- 
νναγά ἀρρεοάγδῃος. --- βείογε δέηε, εἴς. ορ. Ηδῇ. 48.---,.δαποοίλ 

{ενια») ἃ Ὀεδυῖα! δηά ἐχργεββῖνο ἤρατε, ἀδηοξίπρ' {π6 οου- 

βιεγηδίίοη ν᾽ ῃοἢ 5 ἀρργοδοῦ οσοδϑίοηβ, νυ Ἡ] ἢ 11 15 δη ἰπ)βτῖοα 

ἴο {πε ροεῖ ἴο δπιθηά δινδυ---Ἔβρθοία!ν ἱπίο πιοϑιϊοηδοία 
Ηεῦτον (866 Ρδϊ. α.). Βοοῆ. αὐυοίε5 Ης8., δἴϊεγ (πε ἀεβογίρείοη 

οὔ τῆς ομαγίοι οὗ Αγεβ, παρὰ δὲ δειμός τε φόρος τε Ἔστασαν, 
ἱέμενοι πόλεμον καταδύμεναι ἀνδρῶν. 

23 (15). Ενεη ἴῃς ““Πδκοβ," 11 μαζίέησ, ἐ.6. Ῥεπάυϊου, 
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8.1.5) ΤῊς δῖκε5 οὗ "ἰβ ἤ}ϑβἢ γε Ἰοϊηςά ἰορείμεσ, 
(Τε σο]ς) ἤγπι ὕροῦ μἰπι (απα) υππιονεβθῖα. 

(8) Ηἰς Βεδεῖ ἰβ 15 ἤγπι ἃ5 ἃ βίοῃε ; 
Υξεδ, ἤγαι Δ5 ες πεῖδονγ πὶ}! ϑίοης. 

5 (11) Αἱ Β'8 υρτίβίηρ {πε παῖ ΠΕ ἀγε ἰπ ἀγεδά : 
ΒΥ τεάϑβοὺ οὗ οοηβίεγηδιίοη μον ἄγε ὃεϑ)άς ἐπεπιδεῖνε. 

2αγίς οἵ ἢἰβΒ Ὀοάγ, υπάδγ {6 πεοῖκ δηά Ὁ6]γ, τυδίο ἰπ πιοσὶ 

Δηϊπιαῖδ ἅτ δοῖϊ, ἀγα ἴῃ ἴῃ ογοσοάϊ]ε ἤγπι δπά παγά. “"Τῆςε 

5κίη οὗ ἴῃς τολοῖε Ὀοαγ ἰ5 5οδῖγ, ἢ ἃ Βαγά, πογηγ, νναϊεγργοοῦ 
οονογίηρ οὗ {πε δρί ἀδγπιὶβ, Ὀυϊ θεΐνθθη [Π656 πιοϑίν ἢδι βοβϑῖας 
16 5κίη ἰ8 δοῦ. ὙὍὙμδ βοιιεβ οἵ ἀδγπιδὶ ρογίίοηβ οὗ πε ςοδίες 

ἌΓΘ πιοῦα οὐ 1655 οββϑίῆεά, Ἂβϑρβοίδ!ν οα ἴῃς Ὀδοῖς, δηά ἔογηι πα 
ομαγδοίδγβιϊο ἀδγηιαῖ ἀγπιουγ᾽" (Ξηςνοὶ. Βνίξ. νἱῖ. 4785). 

24 (16). ΤΠ ἐς λϑανέ ἐς ας ἥγηι ας α 5]0η6].---““ ΤΏ ἤγπιηαββ ᾿" 
τηδδηΐ ἰβ ηοΐ πιεγ ον ρἢγϑίοδὶ ἤγπιηθββ, Ὀυΐ [ἢ βἴδυπος πιογαΐ 

βγπιηθβ5, 85 βδῆοννῃ ἴῃ υπάδιυπίεα οουγαρο, οὗὨἉ ννβϊοῦ τῆς ρἢγϑδίοδὶ 

βίγεηρτη δηά ἤγπιπεββ οὗ ἴπε πεῖ τνογε οἴδη γεραγάε Ὁγ {ῃς 

δποΐθπίβ 85 ἴμε ἔουπάπξιίζοη : σρ. ποῦν ΥΌΝ δηά δ)Π, Ἅεδοῖ πιεδη- 
ἴῃ ἴο ὃε σέγυρερ οὐ ἔρρει, ἅτε τερυαγυ ἀρρ᾽ϊεά ἴο (πε Πεδγὶ ἴο 

ἀεδηοῖς οουγαρὲ (6.». 5. 27} ““Ἰεῖ τΠίης Πεαγῖ Ὀὲ οθηρ,᾽" 1.6. 

οομγαρθομδ). Βοοῆ. (οὐ. οἷ.) αυοΐε5. ἔγοπι ΕἸπιδοίηυι᾽ 7έσίονν 
97 ἐλο ϑαγασόης, ἰῃς βἰδίεπιθηϊ {παῖ δῇογ ἃ οογίδιπ τγαγγίος ννᾶβ 
ἀεδά, δῖ8 δοαγί ννᾶβ οἱ ουὔἵ, δηά ἔουπά ἴο Ὀ6 45 ““δεατά δπὰ 

οοπιραοὶ 845 ἃ ϑβίοπε."--- 75.6 ποέλδθργ νεϊείο"ιδ)] ἰῃς Ἑδβίαγπ 
ἀοπιεβίῖς παπάπι}}}} υϑοὰ ἔογ ργαραγίηρ οογῇ ἴογ ἀδιϊν 56, 

οοπδίβιοά, 45 ἰΐ οοπϑβίβ 511}}, οὗ ἔννο οἰγουΐαν βίοπβϑ, δἀςῇ δδοιιϊ 

18 ᾿ἰποῦθ5 ἴῃ ἀϊαπιοῖεγ, [6 ἰοννεῦ οης γαβϑίϊηρ ὕροη ἴδε στουπά, 

δηά πὸ Ὁρρογ οὔα δανίηρ ἃ δοῖα ἱπ ἔπε οεπῖγε ἴο δάπικιε δα 

σογῃ Ὀδεΐπρ ἰὐγπεά τοιπά ὑροη ἴξ ὉΥ 4 Ψψοπιδη (ἔχ. 115), οἵ 

βοπιοίίπιοβ (Μί. 244) ὉγΥ ἵἴνο νοπιεπ. ὙῃὲῈ ἴονεσγ βἴοῃε ἰ5 

αἴνναγ8 βεανίογ, δηπά οἴ, πιδάς οὗ παγάοσ πιαίδγίαί, ἰπδὴ τῆς 

ὑρρεῖ βίοπε (εἶ, ς΄. 955). 
25 (17). ΝνΏΘα ἀπε πιοηβίογ ργερᾶγεβ ᾿ἰπη56 1 ἴοὸ ἤρδε, {πε 

Ὀγαναβδί γε ἴῃ οοηβίεγηδίίοη..---- 726 »εζρλιἐ»}] οὐ ἐλε ροά:.---Βν 
γ»έαϑονι οΓ σοησίογπαέΐον ἐλ6}»] [λῈ Ἡεῦτ. 18 νεγυ ιυεβε η 8516 (:.-Ὁ 
ΡὮ1Π. 5.}; ρευπαρβ ννὲ βδῃουϊά τεδὰ σημα σέ λὲς ἐδοζλ νιξρλζν τπϑη: 
ἔογ τη1|5 ἀπά οἵποι βυρρεϑίίοηβ 5εα ρῃ]]. ἢ. 

26-20 (13--21). Ενεγγ ννεᾶρου [Π6 πιοπβῖεγ ἀθῆββ. 
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55 18) Τπουρἢ {πε “ψογά τεϑοῖ πὶ, ἰὲ ἀοτἢ ποῖ Ποϊά, 
Νον ἴδε βρεᾶγ, (πε ἀδεῖ, πογ ἴπε ροϊηἰεὰ 5ῃδῆ. 

5: 8) Ης ᾿σοιυπίεςῃ ἰγοη 85 Ξἔγανν, 
(Απά) Ὀγοηζε 85 γοϊίεη ννοοά. 

8 (9) ΤῊς ἀγγον οδηηοῖ δῖε Πὶπὶ ἤεε : 
δι ρβίομεβ γε ἰυγηεὰ ἔον μἰπὶ ἱπίο βευ δ 16. 

38 .3.) Α ουῦ "(5 1 οουηϊςά 45 ἃ Γτεεὰ 1; 
Απά ἢε ἰαυῆεῖ δὲ δὲ γυβῃίηρ οὔ {πε ἡανεϊϊη. 

89 (33) Βδη δῖ πἰπὶ ἀγα ἴπε βηδγρεϑὶ ροϊϑβεγαάβ : 
Ηε βργεδάεῃ (55 ἰξ σε) ἃ {γεβῃίηρ -ἀγαρ ὕροῦ ἴῃς πιυά. 

26 (18). 7Τ΄.ε ἀανί, πον ἐλε ῥοϊγιίοα «λα. ἴἰῃ6 Ηδεῦ. ἰβ ππ- 
οογίδίη : 866 ρῆἢϊ!. π. 

28 (20). “4᾽»»01τ0] ἨεὉ. 50» 07 ἕλε δοισ: οἴ. 1,4. 413 ρων 5), 
505 οὔ {πε αυΐνεγ; δηὰ δρόονβ, οἡ 657.---δἰίγερ έο»65] οἴ. Ζεο. οἶδ; 

4150 19. 2015 (οὔ. τ ΟΒ. 123),.1 5. 1749.496. 2:9. “ΤῊΘ 5]1πρ' 18 
ἃ 5ἰπιρίε απ, τ ργδοῖίοθ, οβδοιϊϊνα ψψεάρου, 51} ἴῃ ἐγεαυδηξ 

υ56 ἰη ϑγτία, Ἐργρί (σῆεγε 1 πᾶνα βθθ ἰξ υϑεά τηγβοῆ, δπά 
Ατδαρία. ΟἿξ, ΣΦ δὲ. ἵν. 4659 (Ὠτ.). 

20 (21). 44 ν»εθα] ἸΉ ““ ΞἴυΒ 16," 25 336, ὙΠε γεθά ἰβ ἃ ἤρ. 
οὗἨ ψελῖκπε88: [5. 3465, ΕΖΙκ. 295.---Σαιρλοίλ) οἴ. 207. 18. 35 

30-32 (22-24). Ὠεποτγίριίοη οὗ με ἀὑπάεγραγί οὗ ῃΐβ Ὀοὰγ (89), 

δηὰ οὗἉ Πἰβ ργορτϑβϑβ [Ὠγοιυρῇ {πε νναῖεγ (81). ὙὍὙΠδ νογθοβ νουἹὰ 

Ὅς πιοτα ἰπ {πεῖς ρίδος δον 3 (6. γῇ }]Ὲ σοηνεγβοῖυ νν. ὅδι. (6..) 
ψου]ά πιογα βυϊίδον Ὀὲ ἱπιπιεάϊαἰεῖν ργεσεάδα Ὀγ {πὸ ἀδβογίριίοη 

Οὔ Βα ἰην ποῖ ὉΠ ν οὗὨ ἔπε δηΐπιδὶ ἰῃ νν. 5.9 (1121); ροβϑι]ν ΠΥ 

πᾶνα Ὀεοοπια δοοίἀθητα!ν πιϊβρίδοαά. ὙΠΟΥ ἀτὰ οὐ θα Ὁγ Ὁ; 

Ῥυῖ {Ππδἰ 15 ἢο βυβήοίεηϊ γεάβοη ἔογ αυδϑιοηίηρ' {πεὶγ οὐ ρ δ! γ. 

30 (22). δεηεαξᾷ ἀΐν:] 1.6. οα ἴῃε ἀπάεγρατγί οὗὨ ἢἰβ. Ὀοάγ.--- 
ΎΤἢε αἱ βίου 158 ἴο {πῸ 50 8165 οὗ ἢ εν, ννῃίοῃ, τπουρὴ [655 

μαγτά ἰπᾶπ ἴποβα οὐ {πε Ὀδοῖς (οὔ. οὐ 15), ἀγὲ 511} βἤδγρ, 
Ραγιουϊαγῖν ἴθοβα ππάδγ (πὸ ἰδ], 50 τπαΐ, ἤδη ἴπ6 δηἰπιδὶ πᾶς 

Ὀεοη ᾿γίηρ ἰῃ {πὸ πιά ὈΥ ἴπὸ τίνεγ Ραηκ, ἴΠπεν ἰεανα 80 ἱπ|- 
Ργαββϑίοῃ ὑροῦ ἰΐ 85 ᾿ξ ἃ 5ῆδγρ {πγεβῃϊηρ-ἀγαὰρ μαά Ὀδδη ἴπεγε. 

Το βδπὶς οοπιραγίβοη ἴο ροϊβμεγάβ, δ ἰεαϑὶ οὗ [πε βοδῖες οὗ ἴῃς 

δαρξ, ἰδ τιδάβ Ὁγ “ΖΕ! απ, 7 εί. χ. 24 (εἰϊεὰ Ὁγ Βοςἢ.): Τὰ νῶτα 
δὲ πέφυκε καὶ τὴν οὐρὰν ἄῤῥηκτος, λεπίσι μὲν γάρ τε καὶ φολίσι 
πεῴφρακται, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ὥπλισται, καὶ ἐοίκασιν ὁσ τρά- 
κοις καρτεροῖς. Ὑὴα Ζἀγεελίηρ-γαρ πὸ ἀουδὶ τγεβεπιθ]οά 

τῆς οὔθ, υϑυδ! ἀρουΐ 7 ἔτ. Ἰοωρ Ὁ. 5 ἔτ. Ὀγοδά, 511}} ἴῃ τ1ι86 ἴῃ 

24 
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τἰ 45) ς πηλίκον πε ἄεερ ἰο δοὶϊ [Π|κ6 ἃ (ρεγέαπιθ-) ρδα : 
Τῆς 58ὲ8 δὲ πιδίκοιῃ ἰἰἶϊςς (βεεϊ πίη ρ) ρεγίμπιο. 

85 (32) Βε πη Πΐπι μα πιδίκοῖ ἃ ρδίδ ἴο β8ῖίηε : 
Οἷς ψουά ἐπίηϊς {πε ἄεερ ἴο ὃς Βοδευ. 

ϑυγῖα, οοηϑ,βεϊηρ οὗ ἔνο οὐοηρ' ρίδπκβ, ξαβδίεηβά τορθῖποῦ Ὺ 
ἔνο νοοάδηῃ ογοββ-ρίςοθβ, 510 ἼΓΠΥ συγνοά ἀρναγάβ ἴῃ ἔγοηΐ (ἢ 

ἴδε ἀϊτεσίίοη ἱπ ποῖ [μ6 ἰηδίγυπηεηξ ουἹά Ὅς ἄγαν), δηὰ 
βαῖ υπάογηδαίἢ ογοβϑυσίβα  ϑἤαγρ ρίεοας οὗ παγά εἴοῃε οἵ 

Ῥαβαϊξ : ἴδε ἀτγῖνες βίδηἀβ ὕὑροῦ ἰζ; δηά Ῥεϊῃρ ἄγαν τουηά {6 

τπτγοβηϊηρ.ἥοοτ ΌΥ οχοη, ἰξ 586115 οὐδ ἴπ6 ρταίη, δηὰ ουΐβ ὺρ 
τῆς βἴγανν ἱπίο ομδῆ. [ἰ 15 τεξεγγοά ἴο 'ἱπ {πε ΟἿ. ὉΥ ἴπε βαπὶς 
πδηπῖ αγῶς οὐ λᾶγίς (βοπγχεῖπίπρ ““βῃδγρεηβά  ἰπ 2 5. 1251, 

Αἱ. 18, 15. 2852, ἀηά υπάδγ [6 ὨδπὶῈ "πόγῆᾶρ ἴῃ 2 5. 2433, 

15. 4116 “«Βεμοϊά, 1 ν}} πιακα πε (15.861) ἃ5 ἃ “λα πον 
ἐλγεοελέρρ-οἱσάρε, ροβϑεβϑίηρ δάρεβ.᾽" 8.66, διγίπες, Ὠγίνον, "οεῖ 

απ Ανιος, Ὁ. 227ξ. (ποτα δὴ ἱΠυδιγαϊίου ἰβ σίνεη). ΤῆΘ 
τεπδεηρ (ΕΝΨΝ.) ““τἈγοβηϊηρ.- τοαΐμ" (1.6. τοαροη) 8 τπ- 
ἑοτίυηαῖο; ἕος ἰξ ἀοεβ ποῖ δἱ 411] βυρρεβὶ τῆδὶ (πε ἱπιρίδπιδηὶ 

νγ85 Κα: τς ““{Πτεβῃίηρ-τσαρο»᾽ ἰἴ861 (15. 28570) θεΐηρ', πιογο- 
ονοζ, οὗ δηγεῖν αἰ εγεηϊ οοπεοίγυοίίοη. 

21-22 (22:-24). Τῆς ἔγοιἢ δπά ἔοδπι νη ϊοῖ πα ςεἶγβ ἃρ, 5 6 
τῆ 65 ΤὨγουρἢ ἴῃ βἴγαδηι, δηά 185ῆ65 [ες ναῖον στ ἢ15 181}; 

δηά ἴδ 5ῃϊηϊηρ᾽ ἔγδοῖς οὐ δῖα ὈυΌΡ165 νοι ἢς ἰοαναβ Ὀεμίηά 

Βἷπι. 
21 (23). 41 (ῤο»γε»6.) βαη] ἐ.6. ἃ Ῥαῃ, οἵ ροί---““ρδᾷη" ἰ5 

τι ΓΕ ῖγ δάορίεά ἔογ τΠ6 βαΐκα οὗ ναγίεϊυ ἴῃ ἴ[π6 ἘΏρΊ ἢ βυοῖ 85 
ἔδογα ἰβ ἰὰ ἴδ ΗδθΡ., ἴπ {π|8 ν. 45 οοπιρατεά τἱτῃ ν.15 60). ἴῃ 
νι ϊοἢ οἱ] δηά οἵδος ἱηρτεάϊεηϊβ, Ὀεΐπρ' θοΪοα ἱορεῖπες ἴο ργοάιϊιοα 

δῃ ὑπρυδηΐ οὐ ρεγίπηιε (ν.Ὁ), γε ἀεἀ ἃ νῆες ἔγοῖῃγ ἔοδπι : ΠΡῚ 
δηά [15 ἀοτγίναϊίνεβ ἱποϊμς τ{Π6 ἰάδα5 οὗ τρριδηέ, βεγήεημο, ἀπὰ 
φρίοο ((α. 82, οὗ βρίοεβ πιὶχο υἱτἢ τνυνΐπ6). ΤῊς “οἰπέπιοης " 
(Ενν.) ", οὐ ρογῆιπια, οὗ ἢ πιυϑὲ 86 τβουρῃξ οὗὨ 68 ἃ δοϊ Πἰηρ' 
ἐφωΐά, ΟἹ. ἔχ. 205 (οὗ [π6 ΠοΙγ δηοϊηείηρ᾽ οἱἱ, πιδάα οὗἉ πηγτγῇ, 

οἰπηδηιου, ἀγοπιδίίο γεθά, οββϑία, δηά οἷΐνε οἱ), ““ 4 ρεγῆιϊπι οὗ 

Ῥετγέαπιοιγ, ἴπὸ ννοσῖς οὗ ([Π6 ρεγβιπιοσ,᾿ δηά 40 (οὗ ἴ[π6 ἰοδῆϑο, 
οοπιρουπάδα οὗἨὨἁ ἧ 8ρίςεαβ, πιγγγῇ-οἱἹ, οπγοῦα, ρμαίραπυσ, δηά 

ἔγαῃικίποθηβ6) : αἷϑο 1 5. 8:8 ἔβηγαὶς ρογίιπιοῦβ (οσ ρογέμιπι- 
τηᾶ Κα 8), 158. 5.) ΤΥ 2εργμνηθγίος οὐ μριρωμσμΐς. [ἢ 5 ομοῖοα 
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9 45) ὕροη οδιῖ ποτε ἰ5 ποὶ ἢἰ5 [ἴκε,--- 
Τηδι ἰ5 πιαάς πυϊίπουὶ ἔδδε. 

8 (26) Ἐνεγν {πίπρ (δαὶ 18 πίρ ἢ Γέεδγει πὲπ ς 
Ηε ἰ58 Κίηρ᾽ ονεῖ 4}} ἴῃς ϑοηβ οὗ ργίά6. 

ΧΙΚΙΙ. 1 Απὰ ]οῦ δηϑινυεγεὰ Υδανεῖ δηὰ βαἱά, 

51 Κηον (δαὶ ἴπου ατγί οπιηϊροίεδηϊ, 

Απά {Πδῖ πο ρἴδη 15 ἱπιροβϑίθία ἔοσ ἴπ 66. 

οὗ τη 15 ραγίίοι!αγ ἤριγε ἔογ δε σρῥέαγαμοο οὗ ἴπ6 νναῖογ δῇϊξογ 

Ὀεΐηρ ἰαβῃδά ὈγΥ πε ογοσοάϊ!ε, [ἢ6 ντῖϊεγ πᾶ πᾶνε Ῥδθη 

ἰηῆυκδησεά ὈΥ ἴδε πιυ5}κ-- {πὰ 5π|61} οὐὗὨἩ ἴῃ σγοοοαῦϊε ννῆϊοῖ, 85 

Βοοβιατῖ βδῃοννεά, ννὰ8 ἔγεαυεπ!Υ ἀπά τυϊ οἷν ουβογναά..--- 7. σθαι] 
ἐς. τῆς ΝΙ]ε (45 15. τοῦ, Νδῆ. 48), 51} οδ δά Ὁγ {πὸ Ατγδῦὺβ δσζ- 
ΔΒαᾷ», ἐ.6. ἰῃς 56α. 

32 (24). Πἴοα’.}}] ΠΩ, αβ τ Κ. 25 αἱ. ΗἼζΖ. οοπιραγββ 7. 
ῖ. 350, Θῖν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸς πολεῆς, ἀπά Οδ. ἵν. 4ος (οὗ 5645). .. 
πολιῆς ἁλὸς ἐξαναδῦσαι. 

431. (25). Ης ἴα5 πὸ γεἶναὶ, ἢς ἔδαγβ πὸ οὔδ δηά ποίμίηρ, 
ἢ ἰ5 Κίηρ᾽ ονὲσ 41] ργοιιά Ὀεδβϑίβ προῦ πε δαγιῃ. 

43 (25). 7 λα ἐς »ιαάδ, εἴο., ἴῃ6 δηϊεοδάδηϊ ἴο ““{παῖ 5 ποῖ, 
οὗἩ οουγβα, λὲς ἀἔζο, Ὀυϊ [πΠῸ ῥγοηοιη ἴο Ὁς εἰϊοὶϊο ἔγοπι ““ Π5." 

“«Ἡς {δεῖ 5 πιαάς πἱῖπουΐ ἔδαγ᾽᾽ νουἹὰ Ὅς οἰεαγεγ: δαΐϊ υπ- 
ογιυπαίοῖυ ἴξ ψουά 4150, 85 Ἐπρ 5ἢ, 6 ὑπρταπιπιδίϊοδὶ. 

., 34 (26). 9 8ᾶ5, ““ Ενεγγιπίηρ᾽ ἐπαὲ ἰ5 ΒΙρἢ Πα βεεῖῃ,᾽ νἱζΖ. 
πποοποογηδά δπά υὑπιηονοά : δὈυῖ [ἢς (πουρδὶ 5 ΘΔ ΚΙ οχ- 

ΡτΓεββεά; δηά Οιυ.᾽5 ἐπιεαηδαιίίοη, ἢ 6 ομδηρίηρ {{π||6, γίε! 5 ἃ 

παῖ πιογα ἔογοϊ]ε 56Ώ58.--- 726 505 οὕ γε] ἐ.6. οἴπεν ῥγουά 
Ὀεδβίβ : 50 288. 

ΧΙ ΙΙ. σ- ό. ἴῃ ἴδ ργοβθηὶ βίδίε οὐ {π6 ἰεχὶ, 8 σοπίδίῃ 
700᾽5 τερῖίγ ἴο Ὑδῆνψεμ᾽ 5 ςσοονι βρεδθοῦ (407-418), 1 Ὀεΐηρ {δε 
ογάϊπαγυ ἱπιγοάιοίοτν ἔογηυΐα;; Ὀυ οτ ρ μδΙγ, 45 ἰ νου 56 6πι, 

3.6 ἐογπιεά {πῸ οοποί υβίοη (ἱπιπχοάϊαιεῖν ἕο] οννίηρ φοῦ- ὅ) οὗ 105 

τερῖγ ἴο Υ̓δννεδ᾽ 5 ομἦν βρεβεοῦ. 866 οὔ 40" δηά ὃ (ρ. 448 ἢ.). 

2. ]οῦ δοκηον εάρεβ ἰπαὶ αοα οδη βδοδίενα 411] (πὶ ΗἊς 
Ρίδῃϑβ, δπά {παὶ Ηε ρίδπβ ἱκπονίηρ' [παι Ης σδῃ ἀο 41] (πίη ρ8.--- 

15 ἐνεροσοίδίθ 707] τ. ἐς σε ο77 )Ὀ0υοπε: 566 ΡΏ]1]. ἡ. 
3. δ.Ὁ -- ,82, ἃ πιαγρίπαὶ ποΐβ. Ὦνσ. (οοῖ οἵ, 75), ἰτεαιίησ 

1 85 δὴ ἰηΐερταὶ ραγί οὔ ἴπ ἰδχί, τεπιαγκβ : ““ υηἀεγβίδηα ἤατα, 

Ζάοι ἐάεί ταν ἐγμζν. ]οὉ τερβαίβ {πὸ αιοϑίίοη δά ἀγοββοά ἴο ἢίπιὶ 
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8 γ8ο ἰ5 (μἷ5 ἐπὶ Βἰάδίῃ τῃς ρυγροβε (οὗ Οοα), 
ΓΝ ἢ νογά5 (Ξροῖκεη) } νἱτπουὶ Κηον]εάρε Ὁ 

Ὑποτγοίογθ 1 ᾶνς ἀδοϊαγεά, νἰϊζποις ἀπάἀογβίδπάϊηρ 

Τῆΐηρβ ἴοο νοηάεγίῃ! ἔοσ πτὰ, νἱδουΐ Κπονίηρ. 
4Ἡξδσ, 1 ργδν (ες, δηὰ 7 νν7}}} βρεδκ; 

[ν᾿] δϑὶς πες, δπὰ ἀο που ἱπέογηι πιε. 

δ᾽ΒΥ δε πεδγίηρ οὗ ἴῃς δἂγ]ὶ πδά πεαγά οὗ ἴδιος, 
Βυΐζ ον πιΐηε εγα μαι βεδὴ ἴπεα. 

ἴη 4382, ἕογ ἴπ6 ρυγροβα οὗ δάπιϊεἰπρ (πε8 2 απά 4 [- ὅ 
8 Όον6]) (πε ᾿ιεῖοα οὗὨἩ ἴδ τεῦυϊκε ἱπιρ!]οἀ ἱπ 1ϊ."---ς, Ορ. 486}.18͵ 

ἅ. Τρ. 5. 1395. 
4. Ορ. 213. ,χ251; Ὁ -- η88, 11κὸ δ πὰ ν. ἰ5 ργοῦϑθϊυ 8 

τιδγρὶπδὶ οοΐα ; οἰδεοῦινίβε τ. : ““]οὉ τερεαίῖβ, ἴῃ {πὸ ἰ, [δ6 

βυδβίδποα [πλεγοῖν δραπάοηϊηρ ἴπ6 ἤριυτγε οἵ Ὀδίις, Ὠϊ.], ἀπά ἴῃ 
1ἴης 2 ἴδε δοΐυαί τνογάβ οὗ αοά᾽β οῃδιθηρε τὸ Ὠΐπὶ ἴῃ 485 ( -Ξ 4οἿ), 
Ρτγίογ ἴο οοηξεβϑβίηρ (ν.ὅ) ἢῖ5. ἱπδῦΌ Π  ν ἴο πιδεῖ ἱξ, ἀπά τγεϊγαοϊίηρ 
(ν.5) Πϊ5 ἔοσπιεγ ργεβδαπιρίυοιβ αἰογϑησεβ." 

5. ἴῃ βρεαϊκίηρ οἵ {δε νοηάεγι! νναγ8 οὗ Οοά (δ) οἡ ἴδε 
Βτουπά οὗἩ ννῆδὶ πε δά πεαγά δϑουΐ αἀοά, οῦ ἕονν γεα]1Ζ65 ἴμαὶ 
ἢ6 δά βροκθη υὑπν 56} δηά ἱρηογαηῖν,; ἔογ ἔδεσε ἢδ5 ΠΟῪ 
σοπια ἴο δἰ πὶ [του ΡἪ νἱϑίοη ἱπεϊπχαίε ἤγβι- απ ρεγβοηδὶ ἱκηον- 
Ἰεάρε οὗ αοά, νϑϊοῦ ἄοεβ ποῖ ἱπάδοα οἷδαγ ἃρ ἴον πίπι 41] 

τηγβίογθβ, Ὀυς 4065 5δον δπὶ {παῖ, ᾿ἢ ΤΟΥ ἀγα πιγϑίεγίθβ, [ΠῸῪ 
ᾶτῈ ἴῃς πιγβίογίεβ οὗ οὔθ ἰπ ἴδε νἱβίοη οὗἩ ννῆοπι (Πετε ἰ5 ρεᾶσα 

δηὰ ὈΪεςβεάηθββ. Μ᾽ βίοη 8 βεῖε οοηϊγαβίθα 85 ἀἶγοοῖ ρεγβοηδὶ 

ἐχρεγίδσπος οὔ ψῆδὶ ἃ ρεΐβϑοῃ ἰβ δηά ἐοεβ ψἱἢ Πεδίϊης 85 

Κηον]οάρε δἱ βεοοπά-Παηά, ἱκηονϊεάρε οὗ βοπις οἰμεγ᾽5 Ἔχρετῦῖ- 
δῃοδ οἵ τερογί οὗ πδὶ ρεγβοη, κπονϊεάρε νηοῦ, ὄνθη ἴἔ αοΐ 

ταϊηρίεα τ τ ἀγγοσ, ἃ5 ννᾶβ ἴῃς ἰγδάϊίοπδὶ ἀοοϊγίπε οὐ ἀοά, 

ψΒΙοἢ Παά Ὀδεη ραβϑβϑϑὰ ου ἴο ον, πιυβῖ δὲ θεβί Ὀὲ δ] υγγοὰ δηά 

ἰηάϊπείηςξ ; ἔος πε οοπίγαϑί, ορ. 2851, Ῥς, 489 (ἐπε 5ἴογίεβ οὗ ἴδε 
αῖμεγβ δροιΐ ἀοά (ορ. Ρ5. 442) νεγβεά Ὀγ {πε ἀϊτεοῖ 5ἱρῇμϊ, ἐ. 6. 

ἐχρεγίεποθ, οἵ ἔπε ργεβεπὶ σεπογαίίοη). Τῆα νἱβίοη βροΐίκεη οὗ 

ἰ5 ποῖ {πε 5ἰρἢϊ οὗ δὴν ἔογπὶ οἵ ἀρρεᾶγαπος οὗ αοά ; ἔου ἱβεγε ἰ5 

ῃῸ ἰπαϊοδϊίοη (παὶ [00 5 οοηοείϊνεά 85 πανίπρ' βεεῃ βυοῖ, δηά. 

ταογοονοῦ, πα 'ρῃι οὗ δῇ ἀρρεᾶγβαποα οἵ ουϊιναγα ἔογπι ἰ5 751 

85 ατ ἃ5 ἢδαγίπρ' ἔτοπι σίνίηρ ἀϊγεοὶ, ἱπείπιαῖο, ἴσας Κπονίεάρε 

(ορ. 15. 118, 1 5. τ6ἢ. ΨνΠδὶ ]ο0Ὁ ἢδ5 ββϑῆ, 2.6. Ὄχρεγϊεησεά, 
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4 ννμετγείογε 1 τερυάϊαϊο (νμ δῖ 1 Πδά 5414), 
Απά τερεηΐ, (5: εἰἰπρ) ρου ἀυβί δηά 45ἢ68. 

ἸΑπά ἴξ σβηϊα ἴο ρ885 δῆτ Ὑδηνεῖ δαά βροΐκεη ἴδε86 νογάς 

ἴο ]οῦ, Υδηννεῖ βαἰὰ ἴἰο ΕἸΐρῃαζ ἔπε Τοπιδηϊίθ, “ ΜῪ δηρογ 8 
Βοῖ δραίηβί πες, ἀπά δρδίηβϑί ἴῃγ ἔννο ἔτ εηάβ, Ὀεοδυβε γε πᾶνθ 
ποῖ βροΐδη σοῃοεγηίηρ π|ὸ δῖ 15 γρῃϊ, 85 πὶν β8εγνδηΐῖ [οῦ 

ἰ5 [ιϑὲ ψνῆαῖ δα πδά τυ ϊβῃβά ἴο 866 (193), νἱΖ. (δι αοά 5. ποὲ 
δϑαϊηβὶ Πἰπὶ οσ εβίγαηρ α ἔγοπι Ηἰπὶ ; δηά 8 νυ ΐϊβῃ 85 Ὀδεη πιοσα 
τπδη 1616 Δ, ἔος ἴῃς νἱϑίοῃ ἢδ5 οοπια ἴο ἢϊπι Ὀεΐοτα ἀδδϊῃ. 

6. Τῆιε ν. 5 ργοῦδοϊνυ οογγυρί, 6 ψογάβ 7 γερωάίαίε σπα γέ- 
2επὲ Ὀεΐηρ᾽ υποογίαϊπ δηά δπιρίριουϑ (5εε ΡὮ1]. ἢ.}; δηά [ἢ ρῆταδβ- 
ἴηρ' οὗ πὰ ν. γαῖπεγ ἴδπιε δπά υπϑαιϑέδοίοτγ.--- ρον ἀμδέ απα 
αελε5] 28 : ἴῃ οἴδυ5ε, ἰξ γο2όνε 15 τ βἤεἶγ τεϑά, εηέογοαϑβ [005 στίοξ 
δηᾷ ρεηϊΐθηοε ; ορ. 5. 585, “" [5 τῆϊ]5 ἴῃς ἔδλϑι [πδὶ 1 οἤοοβα.. .. 

παι (α πιδη) 5βουϊά βργεδά 85ῆεβ" : [ογ΄ 4) “" Απά (δε ἰκίηρ' οὗ 
Νίπενεϊ . . . οονεγοά δ: πιβοῖε ἢ 5δοκοίοί ἢ απ 58 ου 8565. 

"-τῇ. Τῆς Ἐρ όχι τοοογάϊηρ (1) αν ἢ 5 οοπἀεπιπαίίοη 
οὗ πὸ τῆτες [Πδηά8, νῆοπι Ης δχαπιρίβ ἔγοπι [πΠ6 ρυηϑῃπιοηῖ 

ἄμε ἴο πεῖς γον βρεθοῦ δρουΐ Ηἰπι δῆεγ, αἱ Ηἰ5 αϊγεοιϊίοω, 
{πὸν πᾶνθ οδρίδιπεά [οδ᾽ 5 ἰηἰθγοθβδϑίοη οὐ {ποὶγ Ῥθῃδίέ; δηά (2) 
ἴῃς τεβιογαίίοη οἵ ]οῦ ἴο πιογε ἰδδη ἢἰβ ἔογπιεῦ ργοβρογίγ. [1 

τ6 ψνποῖς οὗ ἴπΠῸ Ερίορια δηά Ῥγοίοριια δὲ ἔγοηι οὔς μαηά, 

τῃαῖ παπά μιά ἰοβῖ 18 οσυπηΐηρ Ὀεΐοτγα ἰξ γεδοῃοά πε Ερίΐοριςε ; 
ἴδε τερεϊποη ἴῃ 8᾽ οὗ ἐπε οἰδιιβα ἴῃ ΤΡ πιᾶν ἱπάθεά δ6 ἃ πιόγα 
τοχίυδὶ! δοοίάδηϊ: ἰξ ποῖ, ἰξ ἰβ νεγγ ἀϊβεγεηῖ ἴῃ οπαγδοῖοσ ἔγοπι 

τη τορεϊοηβ ἴῃ (Π6 Ῥγοίΐορσιας; Ῥαΐ πὰ οοηίγαβι οοπια8 οὐΐ 
τιοῦα 5 ΓΟΩΡῚΥ ἰπ ἴπ6 ἀῦβθποα οὗ οοποδηίγαξοη δηα σοπιρταββίοη 

ΜὨοἢ σοπίγίθυϊαβ 50 ἰαγρ εἰν ἴο ἴῃς εἴἶεοί οὗ ἔπ Ρτγοίοριιθ. Μὲ 
ΤΙΔΥ ποῖς Ἔβρεοίδην ἐπε ἰγγαϊεναπί ραγιςυ αν τυ οἢ σῖνοβ 186 
ΠΆΠι65 οὗἩὨ [οδ᾽5 ἔπγες ἀδιρδίειβ, δηὰ τς δῖα! 85 ἴο ἐπεὶγ 

ἱπβεγίϊδηος (16 16); δηά {π6 ἀείαι!δα οχρίδηδιίοη ἰπ 12Ὁ οὔ τπ6 
Βδηαγαὶ βιδίθπχεης ἴῃ τὉ, 

γα. Ὑῆς ἰΔϑὶ ννογάβ βροίκδῃ γεγα [0}᾽5 ποῖ δῆ ἢ᾽ 5, θυϊ πα 
τεῦ νυ ῖβῆεβ ἴο ἀεῆης πα ογάδγ ἰὴ ψῃϊοῦ Ὑδῆνεῖ δά άτοββαβ 
7οὉ δπηά 58 εηάβ, δῃὰ 80 ἢα τγεΐδγβ ἰο Ὑδῆννε᾽ 8 ἰαϑὲ ννογάβ. 
---ΚΡαλιοελ «οἷά ἐο Εἰ ῥλαε) ἀρρατεηιγ ποῖ 116 ΕἸΙρΡἢ ΑΖ ττα5 ἴω 
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Βαῖῃ. 8 Απά πον, ἰαἴκα γοὺ βανδὴ Ὀυ]Π]ΠΟοκ5 δηὰ βανεῖς γαπι8, 
Δηὰ ΡῸ ἴο ΠΙΥ β5εγναπίὶ [οῦ, δηά οὔεγ ᾧρ ἃ Ὀυγηϊ-οευγϊηρ οη 

ὈεΠ 41 οὗ γουγϑεῖνεβ, ἀπά ἰεΐ τὴν βεγνδηῖ [0Ὁ ὈΓΑῪ ἔογ γοι ; ἔογ 

δῖπι Ψ111 δοοερὲ ὑπαὶ 1 ἀ64] ποὶ πιεγο 6βϑῖν ἢ γοι ; Ῥεσδυβα 
γε δανα ποῖ βροΐκεδη σοποεγηΐηρ π|6ὲ νυν ῆδῖ 15 ΠΡ, 85 τὴν βεγνδηῖ 

7100 παῖ. 9 Απά Εἰΐρῃαζ πε Τεπιδηϊϊε δηά Βι1 δ [πὰ 
δῃυδίίε δηά ϑορδαῦ ἔς Ναί δπιδί τα ψεηΐϊ, ἀπά ἀϊά 45 Ὑδῃνεα 

μὰ 5αἰά υηἴο επι. Αηά Υ̓δην ἢ δοοερίεά Τοῦ. 

10 Απά Υδηῆνεῖ ομβδηρεά [0Ὁ᾽5 ἔογίιιπεβ, νἤεπ πα ργαγυθάᾶ οὐ 

θεδ ΑΙ οὗὨ 815 ἔτίεπάβ : δηά Ὑδῆνεῃ ἱπογεαβεά 411 τπδὲ 1οῦ πδά 

7οΡ᾽5 ργδβδηος, ἔος ἴϊ ἰβ πβοδββϑάγυ ἔογ ΕἸῖρῆδασ δηά ἢἰ5 ἔεηάς ἴο 

Βο ἴο ]0Ὁ (8), Ὀυιΐ, ρεγῆαρβ, βδη δίοπε δηά Ὀγ πὶρῃὶ (Βυ.) ; ορ. 

418.---Ορημοονηιίηρ 916] ποῖ ἐο πὸ (Βα.), ἔος τε ἔθη 5 δά 
βροόκβϑη 20 ποῖ ἀοά, Ρυΐ ]ο0. Οασοά οοηπῆτηιβ (ορ. 1651) τῆς τγυτἢ 

πῃ ρἜΈποΓΑΙ οὗ 10 ᾽5 δοοοιιηΐ οἵ Ηἰβ ννᾶγ8 δπὰ οοπάεπγηβ 85 δ ]β6 

τῃαῖ οὗ {πς [Π6η65.--- Ῥῆαέ ἐς γέρλέ] {.6. ἴτας, οεγίδίη (Π)}3), Ἑρ. 
ΡΒ. 510. Ὁι. 1215, 1 5. 2275). 

8. Τῇ 5ἴη οὗ {πε ἔγίεπ 8 ἢανίπρ' Ὀδδη ρτοδῖ πιιιϑὲ Ὀ6 Ἔχρίδίοα 

ΌΥ 8δῃ ἜχοβρἝοηδν ἰαγρα Ὀυγης-οἴδετίηρ, δη ὄνεη 50 (δε οῇεν- 

ἱπρ' πιυδὲ Ὅς τεϊηξογοθα Ὁγ ἴΠῸ ργᾶγογ οὗ οὔθ ψῆο 85 ργονεά 

Ηϊπι56 1 δῃ δχοαδρίοηδιν βἰεδάϊξαβὶ βεγνδηΐς οὗἩ Ὑδηννεἢ.---7έρε 

τοὴ 7 σοοορέ] ἴϊτ. λὲς ἴσο τοῦ 7 1 τ: ορ. 138 η.----ευεη 
διρζοοξς απαᾶ τουθη γαη15] ἰὴ Νὰ. 22 ἢ. Βαΐδαπι οὔϊεγβ. οὔ βανθη 
αἀἰδετοηις αἰϊδιβ βενθη Ὀμ]Οοκ5 ἀπά βονθη γαπὶ8 ἴῃ 41]; ἘζΖαϊκιεὶ 

τααυϊγεά 45 Ὀυγηϊ-οἴετίηρβ ἕογ ἴῃ δηῖῖγα ρεορὶς (ΕΖΙκ. 4555.) 

βϑνδη Βυ]οοῖςα δηά βενεη γδπὶ5 ἀ81}γΥ ἀυγίηρ' ἴῃς ἵνο στοδῖ πηι] 

ξεβεῖναϊβ; Ὀυϊ {π6 ἐχρίδίογυ 8δογιῆσεβ γεαυϊγοά ὃν πα αν ἔγοπι 

ἰηάϊνίυα158 ταῦτα τυ 8πι8|1ἐγ (ων. 4). -- Α΄ δεγηπ-οὔενίμ 
566 ἢ. οἡ 1ὅ.---ΑΩ ἰοΐ 7οῦ ῥγαν 707 ἐλέε, εἴς.] ορ. αη. 2οἵ, Νι. 217, 
ι 5 γδ.--- Τα 7 ὥφραὶ ποέ πιογοΐϊοςοῖν τοίὰ γομ] ““ (1τ ἀο πο 

»ποδαϊδλ ἴο γου, ἄο ποϊπίηρ᾽ τερ αγά 655 οὗ γοὺγ ἔδβε!ἱπρ οὐ οἱ αἰπι8 : 
566 οἡ 29), ἐ.6. 16βῖ 1 ριιη ἢ γου νἱϊπουΐ οοπιρυποκίοη οΓ τερτεῖ 
νον οἔοουζβα, [6 Ἔχργαββίοη ἱπιρ] 165 8ῃ δηιπγοροπιογρῃίβηι " 

Ὠτ.). 

: 10. Ολαηροά 7οδ᾽ ς “ογέμηο5) 11τ.,) δοοοτγάϊηρ' ἴο ἴπὸ νῖανν ἴδίκεη 
οὔ ἢ εἰ γπιοίορυ οὗ πε ποιῇ ὀγοιιρλέ δαοξ ἐλε σαβέΐνες ὁ 7οὃ 

(56εε Ἂβρϑοδ!ν Ῥγευβοδεη ἰη ΖΑἅ 7, ιτ8ο5, τ 8.) οὐ ἐμγηεῖ 2λὲ 
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τνο-ἕοϊδ. 11 Αηά 841] 15 Ὀγείπγεη δπὰ 41] 15 β᾽βἴθγβ δηά 4} ννῆο 
[ογπιοεῖν Κηανν Πἰπι σαπιδ ἀπά αἷς Ὀγεδά νυν Ηἷπιὶ ἰπ Πὶβ πουβε; 

δηά {πον ββονεά {πεῖς βαθεῖ ἕοσ πἴπι, ἀπά οοπιέογιβδα ἢἰπὶ ἔογ 41] 
186 Ἔν] νοι Ὑδνεῆ Ππαά Ὀγουρῆς ρου πἷπὶ; δηά πον ρᾶνα 
Ηἰπὶ ὀδοῖ ἃ ἰκεϑ ἴδ}: δἀπὰ δϑοῦ ἃ τπρ' οἵ ροϊά. 123 Απά Ὑδῃννεῃ 
δΙεβὲ τῆς αὶ ρατί οὗ [0δ᾽ 5 11 πιογὰ [ἤδη ἴπε ἢγβι ρατί : δηά 50 
δ σδηια ἴο ἴανε ἐουτγίδοη τποιβαπά 5πδαρ δἂπά ροδίβ, δηά 5ἰχ 

τῃπουβαῃά οβηπιε5, δηά δ ποιβδηά γοῖε οἵ οχδϑη, δηά ἃ [πουβαπά 

5ἢ6-45565. ἸΣΑπά δε δά βδνθὴ 80η5 δηᾶ ἴῆτεα ἀδυρηϊΐεογθ : 

-ἡωγπΐηρ οὐ )οὃ (ΕἘνν. α1.}; 5866 Ρἢ 1]. ἢ.--- γῆση λέ ῥγαγνεα οπ δελαΐ 
4 δίς ,ηέεμα5] ρτοθϑῦν ΗΙ. ννᾶβ τρμι ἴῃ βυγηνβίηρ παῖ {πα 
οἴαυιβε οτἱ βίην Ξἰοοά δἱ ἴπε Ἂεπὰ οὔ (ορ. ὃ). [π [18 ργεβεηῖ 
Ροϑβιοη ἰξ ἢα8 Ῥδεὴ ναγίουβ Υ ὑπάδγβίοοα 85 ἀδδβηΐϊηρ ἔπε {ἰπιὰ 

(Ὁ ..), οὐ τῆς στουηά, οὗἩἨ 16 οἤδηρα ἰπ 1οὉ᾽5 ἐογσίυῃεβ ; ἰῃ {πὲ 

Ιαϊτοσ οδβϑα γεηάογ δέεοαμδε λς ῥγαγεά, εἴς., δηά ορ. [5. 52.128, (ἃ 

Απά ψἤῆεδη δα ργαγθά ἔογ ἴθ ἔτεπάβ, ἢ ἔογρανα δαὶ {ποὶγ 

βίη : Ὀυϊ Ὀεΐναεη τῆς ἢἦγθι δηά πϊγά οἶαυβαβ οὗ ἴδε ν. τΠ15 ἰ5 

ποῖ {Πκεοῖγ ἴο 6 ἴπε ἔγὰς τεδάϊηρ'---Ὁ, Ἐχρ!!οαῖοά ἱπ ἀεῖαί! ἰῃ 13, 

-Ο):Ἶπονεασε] 5βιτιοεγ, 45 θυ. ροΐηῖβ ουῇξ, ραυό δαοᾷ ἰβ τοαυϊτοά : 

ἘΝ. ε65865 ἴ[π6 βεηίΐδηοα ΌῪ ἰπβεγείηρ ““ Ὀεΐοτα ᾿" δέϊεγ λωδ,. 

ΣΙ. 100 8 Κίῃβπιθὴ δηά δοαιιδϊπίδηοα, νῆο πδά Καρὶ αὐνδὺ 
ἀυτίηρ δἰ5 1655 δηὰ ρονογῖυν (1958.), πον ἴμδὲ δα ἰ5 γεβίογεά 

(Ὁ το Βοδίεῃ ἀπά ννεδιεῃ, νἱβὶξ Πῖπη, δὰ ὄχρύαββ τμοῖσ βοῦγον 
ἴογ 16 ἵγοιι]65 πονν ραϑῖ, δοσδρί ἢἰβ ποβρί ἰδ] ν, δηὰ σῖνα Ηἱπὶ 

ΡῬγδϑϑηῖβ ϑιο 845 εγα ουβίομπιδγ Υ ρίνοη ὉΥ νἱβίξογβ.----λοτοσα 

- ἐλεὲν φγί 7] 211 ἡ.--- ΑἹ ξοείξ4}} ἃ ρῖδοβ οὗ πιοῦοὺ πιδεηϊὶοηδά εἶβε- 
νυ ἤογα οἠἷν ἰη ΤΕ (αη. 433,9, ]ο5. 2433), δηά ἰηϊγοάυοσοα Ποτα, 

ΡεΓμαρβ, 85 ἃ πιαγὶς οὗ ἁ ἴδε ραϊγίδγοῃμδαι δρὲ. Ὑὴ ἀεείαλ 

ᾺΒ ΡΓΟΘΟΠΙΔΌΪΥ οὗ 0 ργεδαῖ νϑῖιιθ, βίπος Αργαπαπὶ ρανα ἃ 

Βυπάγοά ἀφεαλς ἴοτ ἃ ρίεοε οἵ ρτουπάᾶ; ϑβρεοιϊαϊοηβ οὐ τῃ6 

συγίουβ γαεπάεγίηρ' ἀσρε Ὁγ (τ ἀπά οἡ ἴδε εἰ πιο ορῪ πᾶν Ὀ6Ὲ 

ἰουπά ἴῃ ΦδΒὲ., εν. Ἰζ εβί[δῇ δηά [ενγ, ΝΑΡΡΨΒὶν. 396.---Α γ»ἠηρ) 
ΒΌΟΝ 85 ννὰβ8 ογῃ (ΌΥ ῬνοπΊθ} οὐ ἴΠ6 ποβα (ῃ. 247, 15. 45}, 
οὐ (ΌΥ πιεῃ) Ἔβρϑοίδ!ν ἀπποηρ ἴπΠ6 Βεάαδνίη (Ἶᾳ. 85), ἴῃ τῃς δας 

(θη. 35). 
128. Ορ. 8.---. Ορ. τᾶ; [δ6 πυπιῦεγβ οὐ πε οδίεῖα δγαὰ 

ἜΧΔΟΙΪΥ ἀουδ]8 (ορ. 39) οἵ ἔοβε ἵμεγα ρίνθη οὗἨ 70}᾽5 δδυϊδσ 



476 ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 7108 [ΣΙΩῚ. 19-.ὺ7. 

1 ἀηά δα παπιοάᾶ τῆς ἢἤτγβι (ἀδυρῆῖοῦ) 16πιϊπιδἢ, τπ6 βεοοπά 
Κοερί δι, δηά τῆς τπἰγά Κογοη-παρρυοῆ; 1δ ἀηὰ ψοπΊθη 85 ἔδὶσ 

85 ἴπε ἀδυρηϊετϑ οἵ [ον ψεγα οὶ ἴο ῬῈ ἔουπά ἰπ 411 {π6 δασγίῃ : 
δηὰ {πεῖς ἔδίμεν ραᾷνε ἴμεπὶ δὴ ἱπῃεγίϊδηοα ἀπιοηρ {ποῖγ 

Ὀγοΐμοιβ. 16 Απά ἴον ἰἱνεά αὔες τηῖ8 ἃ πυπαάγεὰ δηά ἔογίν 
γδδῦβ, ἀπά δἂνν [18 βοῆβ, δηὰ ᾿ΐβ βοῃβ᾽ βοῇβ8, (ενθῃ) ἔοιιγ ζθηδγα- 
ἔίομβ. ἢ" Αηά ]οὉ ἀϊεοά οἷά ἀπά [11] οὗ ἀδγ8. 

Ροββϑεβϑϑβϑίοῃϑβ ; [6 βεγνδηίβ οὗ νυ οι ἢ0 Ἔχδοῖ πυπιραγ ἰ5 ρίνθη ἴῃ 
18 τὰ ἢαγὰ ποῖ πηεπιοηδά : δπά πὸ οὨ] άγεη (18) ἀγὸ ἴπε βαπια ἵπ 
πυπιῦες, ποῖ νΟ6 85 ΠΊΔΩΥ, 85 ἔογηογυ (1). 

14. Τῆς παπιεβ θρρεδγ ἴο ἢανα Ὀδ6θΩ οἤοβθη ἴο οογγεβροηά ἴοὸ 

δα Ὀεδυςν οἵ σμδαγπιβ οὗ ἴπ6 Ὀδδγεγβ οὗ ἴπεπὶ; ἡεηείρεαλ ργουὈΪΥ 

πιεδη8 ἄονε (ΟΡ. 8. 219 5Ζ 69) οἵ {11||6ὲ ἄονε; Αερ αἢ, ἃ ρονάεγοά 
ἐγαρταηῖ θατίς, ργίζεά ἔογ 18 βοεηῖ (Ῥ5. 458), ἀῃά Αίεγεπ-λαῤῥιοῖ, 
Βογῃ, {.6. θαβῖκ (1 5. τ6ὶ, τ Κὶ. 139), οὗ δηἰἰπιοην, ἃ δἰ δοῖς πιίπεγαὶ 
Ροννάεγ υβ6ά (2 Κ. οὗ, [6ζτ. 459), ἀῃλά 5111} υϑεά, ὈῪ ᾿νοπιθη ἴῃ τπα 
Ἑδϑῖ, ἴο ἀδείκεπ ἴπε εἀρὲβ οὗἩ ἴπ6 Ἵγεῖϊάβ δῃὰ 80 ἱπογθαᾶβδα ὉΥ 
οοηίγαϑὲ {πῸ [δέτε οὗ ἴῃς εγε. 

150. Αοοογαϊηρ᾽ ἰο Νὰ. 278 (Ρ) τε ἀδυρηίοιβ οὗ ἃ εν ἢ 
ἔδιποῦ ΟὨΪγ ἱηπεγιιοὰ ἤδη ἔθογα ὑνογα ΠΟ 80ῇ8; {πὲ βἰδίεπιδεηῖ 

ΤΏΔΥ 6 ἃ τοπιηδηΐ οὗ 8 ἤ]16ῦ βίογυ δρουΐ [00᾽5 ἀδιρπίογ (Ὠυ.), 
δηά {πὲ τεδβοῦ ίοσ ἰΐ 18 Ὀεβϑί ἰεϊ υπάεϊεγηιίηοά : ΗΣ. Βυ. Ακ]. 566 
ἴῃ ἰξ ργοοῦ οὗ 108᾽5 να! ἢ δηα ἔδιΠογῖν γεραγά, ὨΪϊ. ἃ ργονίβίοῃ 

ἔοτ δ] ουνίηρ ἴῃς ἀδιρπίετθ δος πιαγγίαρε ἴο σοηϊίηις ἴο ᾿νε 
διποηρ δεῖς Ὀγοίπεογβ---ἃ ράγ8 116] ἴγαὶὶ ἴο 16. 

Σό. Ασοογαϊηρ ἴο (ἄπ, 10} [ϊνεά αἴας ἢἰ5 γεβιογαίίοη ἴο ργοβ- 

ῬογΥ 170 γεᾶγβ, δηά ἴῃ 811 240, 2.6. ἢδ ννᾶβ 70 γϑαζβ οἱά δὲ {πε 
εἰπια οὗἨὨ δ5 ἐἰγίαἱ! ; {π|8 1.ϑὲ ροῖϊπε πιᾶὺ θεΐοηρ ἴο ἴδε ᾿γδάϊτίοη 

οὐ ψὭϊοῖ ἴδε Ερίΐορσιις ἀγαννβ: {πδη δϑϑυπιίηρ [ἢ οης δωπάνεα 

ανπάὰ ογέν οἵ Ἦ ἴο ὃς οοτγεοῖ, ἢς ποῖ οπῖγ εηὐογθά ἀοιιδῖς 
Ρτγοβρδγίεν (19), θαϊ εηὐογεά ἴξ ἔογ ἀοιιδῖε 85 Ἰοηρ'. 

16. 45"ῶΔ )οὃ “ἐνεά αὐεν}] απ. κ«Ἷ (Ρ). --- Ὁ. Ορ. ἀπ. ςοὔ, 
Ρε. 1285. 

17. Ορ. απ. 255 49. (Ρ). Οπ {δ6 ἰοῆψεν οοποϊυβίοη ἴῃ (δ " 
τυ γεοογάς ἰπδὶ οὐ νν1}} βῃαγε ἰπ τπ6 δαῖτα γαβυγγοοϊίου ἔγοπι 

τῆς ἀεδά, 8εε [πὲγοά. ὃ 45. 48, δηά Ξχρ. 1920 (]} πε}, 428 ΕἾ. 

"»», 

ΟΥ 











ὈἰαΠΖαα Ὀγ (ο 





(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 





(αἰμππαῖδ ΦἸΠΠ ὐγΒ 
ἐπι ροΓ Πα θοτκ 

ΤΗΕ ΠΙΒΕΆΛΕΙΕΒ 

] ὈΙο Ζϑα Ὀγ (ροσίς 



ὈΙο Ζρα Ὀγ (οοσίς 





Α ΑΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΕΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΥῪ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 710ΒἘ 

ΒΥ 

ΒΑΜΌΕΙ, ΚΟΙΓῈ8 ὈΆΓΙΝΕΕ, Ὁ.Ὁ. 

ΓΟ 

ΘΕΈΟΒΟΕ ΒΌΘΗΑΝΑΝ ΟΚΑΥ, δ. 

ΥΟΓΌΜΕ 11 



4710Οι Ἵ 







ΤΗΕ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

Α ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΑΝὨΌ ΕΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚῪΥ 

ΟΝ 

ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108ΒἘ 

ΤΟΟΕΤΗΕΕ ὙἹἼΤΗ Α ΝΕῊΥ͂ ΤἈΑΑΝΒΙΑΤΙΟΝ 

ΒΥ ΤῊΞ ΓΙΑΤῈ 

ΘΑΜΌΕΙ, ἘΟΙ1ΕΒ5 ΠΕΙΝΕᾺ, Π.Ὁ. 
ἈΞΟΙΌΞ ῬΚΟΡΕ5ΞΒΟΝ ΟΥ̓ ἨἩΕΒΕΕῪ ΑΝῸ ΓΑΝῸΝ ΟΥἹ ΟΗΚΙΞΤ ΓΗΌΞΟΗ, ΟΧΡΟΒῸ 

ἨΟΝ. Ὁ.ΚΙΤΤ. ΟΑΜΒΕΙ͂ΘΟΝ ΑΝῸ ὈΒΕΙΝ; ΗΟΝ. Ὁ.Ὦ., ΟἸΑΒΟΟΥ ΑΝῸ ΑΒΒΈΡΕΕΝ 

ΡΕΙΙΟῪ ΟΥ ΤῊΚ ΒΕΒΙΤΊΞ5Η ΑΟΑΌΕΜΥ 

ΑΝῸ 

ΘΕΟΒΟΕ ΒΌΘΗΑΝΑΝ ΟΒΕΑΥ, με. 
ῬΆΟΨΡΈΞΞΟΝ ΟΡ ΜΕΒΕΞΒῪῊ ΑΝΌ ΟἿἿΌ ΤὙΕΒΤΑΜΕΝΤ ἘΧΕΟΕΒΙΞ ΙΝ ΜΑΝΘΕΙΕΙῸ σον πος 

ἈΧῸ ΟΚΙΝΨΡΙΚΙΌ ΓΠΟΥΌΝΕΝ ΟΝ ΤΗΝ ΒΕΡΤΌΔΟΙΝΤ, ΟΧΡΟΒῸ 

ΜΟΝ. Ὁ.Ὦ.) ΑΒΕΈΆΠΕΕΝ 

(ΙΝ ΤΥ͂Ο νουῦμΜεΕ85) 

ΨΟΚΌΜΕ ἢ 

; ΝΕῈΝ ὙΟΚΚ 

ΟΗΑΚΙῺῸ5 ΒΟΚΙΒΝΕΚ᾽Θ 50Ν5 

ΙΟΖΙ 



ΤΕ 

7Ά. Κίρλεε ο΄ Τρανεϊαλίοι ἀκα Κεῤτοσωκέίον ανὸ Χετονοοῖ, 



ΟΟΝΤΕΝΤΗ 

--,ς-.... 

ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ΕἘΜΡΙΟΥΕΌ ΗΠ . υἱὶ 

Ῥασὶ 11. ῬΗΙΌΣΟΟΘΙΟΑΙ, ΝΌΤΕΒ.. Ε Ξ β . : 

ΙΝΌΕΧΕΞ.-- 

', ΕἘΩεΠ58 . . ἥ . . : ς 35: 

ἰδ, Ηεῦτειν . . . Π Π Φ 

ΑΡΡΕΝΡΑ ΕΤ ΟΟΚΚΙΟΕΝΡΑ. 

.--.-.. 

ῬΗΙουοῖσαι, ΝΟΤΕΒ. 

Ῥ. 18,1. 13. 4,1εν “(ΖΑ͂ ΡΣ, 1807, Ὁ. 184 6.) αὐά: δηὰ 511} 

Τογα ταοθηῖν ὉΥ . Ηεπη ἴῃ Ο»έρώ. διμήδέσε γέζα 

Ἡορερηδί. .. φρεισία. ἰῖ. 79-90. 

Ῥ. τόο, 1. 28. Ῥεγίεβ (Ογέρρι. δια. ἰἴ(. 133) ἀδτίνοϑ ΠΩ. ἔτοπι 
ὉΠ, δηά ργοροβββ ἴδε πιεδηΐηρ' “΄ ἀπεγρταηα!οῆο5 νά βθη " 

τ πᾶ ΞΥΠΟηΥπὶ Οὗ ἽΡΠ ἴῃ 1αἴ, 

Ῥ. 273, 11. 14, 15. 20» “ΘᾺ ἴῃ οαϊτίοηβ οὗ τ΄. . . οοπίηυουβ 
1ἴπε5 ἴῃ ὅτ" γεα: ““ἴη οὐϊτίοηϑ οὗ (κα, 611 ἐχοθρί, 195, ἄγ Θ, 

δηὰ 11. (τ (ἀλλὰ τοῦ δικαίον εἰσακούσεται) ἰ5 τοϊ οὈνίου 51 
ἃ τεπάογίηρ' οὗ 105 Ἐ9 (ἼΟΥΟΘ ὈΣ ὅ).). ΤΒυβ, ἰῃ δὴ εαγίϊεσ 
τοχὶ οὗ ὅτ, {πε ἔο!]Ποννΐηρ ἀρρϑᾶγ ἴο ανε ὕδεη οοηβδουῖίνα 

1ἴπε8: δ τ - δ Άἢ, 105 (ὃ -- ἢ Ἐἢ, 13. (τ -- ὁ 3.» 



ὈΙα Ζρα ὈὉγ (οοσίς 



ῬΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΒ ἘΜΡΙΟΥΕΡ 

1. ΤΕΧΤΘ ΑΝῸ ΝΕΒΒΙΟΝΒ, 

. .. Αᾳυΐϊα. 
Ανπ. . δ . Αὐυϊδοεῖβεά Ψετγβίοη (πιδερῖη). 
Ἐν. 2 . Ἑπρ ἰδἢ Νεγβιοη(5). 
Μ5(5) Κεη., ἀε Ἡεῦτεν Μδουβογὶρίβ ἃ5 οἰϊεὰ ἷἱπ Κεπηϊοοίς ογ ᾿ς 

ἘἈοβοὶ Ἐοϑ,. 
Ος., Οτζεπι). -. Οροἰάεπία! (Ραϊεβιϊηΐδη) ἀπά Οτίεηίαὶ (Βαυ]οηίδη), 

δες 6-Κ. γὰ π.; δηά ἴον ἴδε τεδαϊηρ 5 οὗ (πε ἐννο 
Β.Βοοῖϑβ ἰῃ [οῦ, 5. Βδεγ, Ζέδεν 7οδὲ (1875), Ρρ. 56-58. 

ΟΤΟ . . - ΟἰάτΤαεβίαπιεηι. 
ῬΒν.. . . Ρεδγες Βοοῖ͵ ΨΝεγϑίου. 
Ἐν. . . Ἀενίβεά Μνετδίοη (πατρί). 
Σ, ϑδυπιπι. - . ϑυ7ιπδοδυβ. 
Θ, Τῇεο. . . ὙΤπεοάοίίοη. 

Εε. ..ϑΘϑὃΘ Ζ2Ζ2.. Τβε δποίεπὶ Οτεεῖς (ΧΧ) Μεγβίοη οὗ (ῆς ΟἿ. (εά. 
ϑινείβ, Οδηϊδγίάρε, 1887--1894). ὙΒε τεδάϊηρβ οἵ 
ἴδε οοαϊοεβ αγε, Βεη περεββαγυ, «ἰἰδβιϊη υβηοα 
ἴῃυ8:--ὐτλ (15 (ΑἸεχαπάγίδη, Ναιίςδη, εἰς.). Εος 
{δε ουγβίνεβ, γείεγσεποε μ458 θθθη πιδὰς ἰο ΚΖ, 7εςέ. 
Οναοο, ἐμρε σπυαγὶἐς ἰεοέίονηέδως, εὰ. Ἐ. Ἡοΐπιεβ εἰ 
1. Ῥαγβοηβ (Οχου. 1823), νοι 5 οἰϊεὰ δ5 ΗΡ 
Το! οννεὰ ΌὉῪ ἃ πυπιεγαὶ ἀεποίϊηρ ἴῃ συγθῖνο. Εαϊ- 
ἤοηβ οὗὨ 70" σοπίδίπ τσ παὶ 8 γεν Θ᾽ (βες 
Ιωηϊγοά, 88 48-51) : ΒυΟΏ πιδίίεγ 18 οοπηπιοηΪ οἰϊεὰ 
85 (ὦ (θ). 

Έ. ὁ .ς. - Τμεηεῦτσεν (υηνοοδίϊΖεα) ἰοχέ, ἐ. 6. ἰῆς σοηβοηδηΐβ οὗ 
ἔπε ογάϊμασυ Ἠεῦγενν Μ55 δηά ργίπιεά ΒΙΡ]ε8. 

ἘΏ.. ᾿ . . Τβὲε οοπβοηδηίβ οὗ ἴῃς ἐγδαϊιουδὶ Ἡεῦγον ἰοχὶ (Ξ) 
ἐγγεβρεοίϊνε οὔ ἴῃ ργεβεηί ννογὰ αἀϊνίβίουβ αὐ δῇδσ 
ἴδε γεπιονδὶ οὗ {π6 νονγεὶ σοπβοηδηΐβ (ορ. “εαΐαλ, 

᾿ Ῥ. χχν). 

. .ὖϑ«. . Τῇε Ορρίίς (ϑαῃίάϊςο) Νεγβίου οἵ (πὶ (β 48). 
Η " . . ΟἰΙά [διίη Νεγβίοη οἵ (ζ. 

νἱἱ 
[Ὁ 



ἢ} ῬΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΒ ἘΜΡΙΟΥΕΏ 

Ξι. ..ϑ.ὖϑῳΦΔ. ζδε Μαρεογειίς Τεχὲ (ἐ.5. ἐπε νοοδιζεά ἰεχὲ οὔ ἐμ6 
Ἡεῦτονν ΒΙΡ᾽ε). ασίδηιβ ἱπ (Ὡς Ηςεῦγενν οοάϊοε5 
μανε ὕεεη οἰϊεά ἔγτοι Ὧς Ἐοβεοὶ, Μανία Ζοοέέονσε 
Μεΐ. Τεεί, : ἸΚεπείοοί,, Κγε2. 7ε:έ. 2728. σε υανίξε 
Ζεοέοκέδες; οὐ Ἀ. ἘΙκεῖ, δίδιέα Ἡεδναΐρα. 

Θ . Ω . . ΤΥ 1). Οηϊεεῖοα. 

5. . Ὸῦ τ . Τμπεϑυεῖδο Ννογβίου (Ῥεβῖ 8}. 

ποΠέοΠρυὀ νων  ω0ῸῦΘὃ-. Ὑμεϑγιοεχαδρίδιε Νεγϑίου οἵ ἔτ. 

ξ. ..ϑ. . Ταρυα: δ᾽ δ), εἴο., Βεβῖ, δεοουά τεπάετίηρα ἴα δ΄, 

Ῥ. . . . Νυϊκείο. 

4, ΑὙΤΗΟΙΒΒ᾽ ΝΑΜΕΘ ΑΝῸ ΒΟΟΚΒ. 

[8εε εἴ5ο ἴδε Πεέτγδίωγε οἰϊοά, ἐϑρεϑοίδ!ν ἴω (πε Ιηἰγοδυςείοι, δῇ 23 α., 28, 

41, 45, 48, 50 π., 51 ἢ.} 

Αὔοῦ. . 9. . Αποηγπιοιβ Ἠεῦγον Οοιππιεηίδσυ, εἅ. . Α. Ὑνεῖρδι, 
στ Επρ. ἐγ. ὉῪ 85. Α. Ηἴεβοδ (1905).--ἰδίετ ἔμδα "θὰ 
Ἑ:ία δὰ Οἱ. 

ΑἿΣ. . . 4Ἱ»πνίραν 7οωνναῖ 97 δενείδς Σαπρμαρες «να Ζέξεγα- 

ἕμγε. 

Βαε'' . .Ο - 5. Βδεῦ, Ζίέδον 7οδὲ, τ875. 

ΒΌΒ.. . . 8εε 2... 
Βεΐεν, Ο.] Βεῖ. (1) 2ὲν Ζεχε ἐς Βμοδες Ηοδ (189))--Βεῖ, 

Βεκι. (2) Νοίεβ8 ἱπ Ἐ. Κιειεῖ, δέδὲ, Ξ7εδν.--- Βεκι,, 

Βί[οἶκε!!}, α.} . . () σαννεένα ΡΤ νεσέγέοε, 1882, ρρ. 151-187. 
(2) Χνί. Βεανδείἑμηρ ες 7οδ- έαϊορε, ΖΚ, 1802, 

ΡΡ. 131] Β!., 241 Π., 327 Β΄. 1803, ΡΡ. τ δ, 153 
Ορ. (3). ας Βιοῖ Η οδ καοὶ Απἰεέέμνρ εν ϑοῤλία 
-.- ἐ, δεῤρίμκαρίπία σε ἐοίπα ὠνγεῤνιρίολα Σονα 
“᾿νώοξ- ρεώλτέ ει. ἐπε ξῤυύαυνι ἐἶες ὕυνέεκέεε ὥδον- 

“εἰδέ, 1894. 
Βοοῖ[8:Ὁ]} . . Οῥενα Ονιπία, Ἰιὰρά. 1712. 

Βοϊάυοῖυβ . ὥ»"᾿ ἐπ 7οδμνε, 1631. 

Βιυ[ἀάς} Κ΄ . . (ἡ δεώνᾶρε σεν Ανἐὰ ὧδς Β. ΗἸ οὗ, ι8γ6. 

(2) ας Βωοῦ Η οδ (ἴα Νοννδοίκ᾽ 8, ἡανάλονενεοι αν), 
1806, 3191. 

Βυδ . ..0Οϑ . 8:ε6-. 
δέου, Ο. Ρ.. . 732 Βοοῖ οΥ 7οῦ ἐγανεϊαέεά, εἴο., 1858. 

Ομείγαε, Τ᾿ Κι] . (1) 708 «πὰ ϑοίονπον, 1887. 

(2) .7ο0ὃ πὰ οἴδμετ οοπἰεϊυϊίουα ἴο Σ,3ὲ, 
ΟΟὟΒ.. . . 8:6 1μενγ. 

ΟΣ. «Ὁ ϑ . . Ουημε]ηαενίῤδίοπων, ϑενείδέοαγμρ, Ῥαγὶβ, 1881 Δ, 

Οοοκο, α. Α. . ον) δ᾽ ενεί οὶ ἥησογίῤῥίον), Οχίογά, 1903. 

Οοχ, 5. . ᾿ . Α ὠνινεενέαην ὁπ ἐδὲ Βοοῖ 97. )οδ, τ88ο. 

ΟΡ. . . . 8εε Ἐορεῖβ. 
Βα[ν[ἰάφου), 4. Β (ι) Α ὠυνενεενιέαν ον ἐλθὲ Βοοῖ 97.).οὃ [τ-πχῖν], 1862. 

͵ (2) Τλε Βοοῖ φ΄ 7οὃ ἰα Τὰε Οανεδ. Βέδίε γον δολοοῖς, 
1884. 



ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ͂, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ἘΜΡΙΟΥΕΌ 

ῸΒ .Φ Φ .Φ 

εἴ σϑο, ΕγϑηΖ). 

Ὁ εἰ [᾿σϑοῖ, Επεά.]. 

ὈΜΠπιαπα, Α.}]8 9. 

Ὀηϊνες, 5. ΕΒ} ὁ 

Ῥυίμαηι, Β.}] . . 

ΕΒ... .. 

Ἐπϊοδ, Α, Ἐ. Σ 
ΕΤ . - . 
Εν.- Φ . . 

Ἐχβ. ὃ. . 
οννις . . 
Ἐτεγίας, Ο. ν΄. 1. 
σ-Β. . . . 

Οεβ[επἰυ5, 1] . 
σσΑ. . 

Οἴηβρυςρς, Ο. Ὁ. 1. 

σκ . ὁ .ο 

σήδβιΣ, Η.] . . 

Οταν, α. Β., . 

Ἠδαίδη, Η. Α.] . 
Ἡΐπι, οε Ἡοδτη. - 

ΗΕ, ΕΒ]. 
Ηιτζεὶ (ος Η:Ζ), ἵἴ,.. 

Ἡοπιμ[εἶπι, 1} . 

ΙΧ 

Ῥϊοξίοπδτν οὗ ἐπε ΒΙ δῖε, δά ἴῃ ρατγεουϊαν Α, Φίσέέονανν 
οΥΓ ἐλε Βέδίε, εἄ. απιεβ Ηδϑίίηρβ, 1898- τ904- 

ας Βωοὰλ Ἡΐοδ ἴὰ δ έδῥέτελεν ον». ὥ, ἃ, ΑΚ, 1864 
(Εης. {γ.), ᾽1876. 

(1) Α-εννέδολες Ἡανατυδνίεγδιοῖ, 
ΗΔ. 

(2) Φ)}ὰς Βωοὰ Ἡΐοδ περ ὥδενξεέδέ ω, ἀωγχανλϊᾶγέ, 
1 εἰρσὶς, 1902. 

Ἡ οδ (ἰλ ἈΤωναρεαςς 65] Εἰ χορείδολα9] Η [απαδιολγ), 
41801. 

(1) 4. 7νεαΐξίξε οκε ἰδο ὕες ο7 ἐλς 7Τένϑες ἐπ Ἡτδνει, 
831802. 

(2) 4“ 7νιἐνοωοέΐονι ἰο ἐὰε Ζέξεγαέωνε οὕ ἐὰσ Οἱά Τεεέα- 
"πε (Α ὈὈτενίαἰεά 2071, "1913. 

(3) 7λ6 Βοοξ οἵ 7οὃ ἐπ ἐλ Κευΐεεα Ῥενγείον, τοοῦ. 
(4) Δνοέες οπ ἐδς Ἡεδνει Τεκὶ οὗ ἑὰς Βοοῖς ῳ' δα»πμεῖ, 

3:912. 
ὭὌας Βωοὴὰ Ηίοδ φγλϊᾶνέ ἴὰ Ματιῖ δ Κωνσεῦ Ἡαπᾶ- 

οονερβθαν σμηε 47, 1807. 
Ἐπ ὐοῤσαάϊα Βιδίίοα, εἀϊιεὰ Υ Τ. Κ. Οδβεγης δηά 

7. 58. Βίδοῖς, ι89ο9--τ903. 
Κανάρίοςςοη σεν ΕἸ εδν. Βέδεϊ (1913), νὶ. 180-344. 
Ἑαροςέΐον» Τένιες. 
(1) Ζελνγδιεὶ ἀ. Ηἴἶεδν. ϑῤγαελε. 
(2) Φὲες Ῥέολέεν ἐδ Αἰΐδη Ἔνβδει, ἀεϊκίες Τεῖ!, 518ς 4. 
7Τλε Ἐχροείέίον. 
8εε αγῶνυ, 3. 
Ζεχίοη ΝΑ το. Σαδίνννν, 1820. 
Ἡνμλοῖπε Οεπερ μ᾽ ἀεδναἑδολες τ. ἀγανε. Ἡαναυδν- 
ἐενόμεολ ὥδεν ὅα5 ΑΤ΄. .. δεαγδοίίεέ νοῦ Σνανές 
Βιωλ, 1861015. 

Τλεοο[ απγε5]. 
σδιἐηρίεολα φεϊελγέε Ἀπ είχε». 
Ὧν ΚΡΗ ΥἼΟ ΠΡ ΚῚ ὉΠ», ἰ.ς, ΤΆ ΟΙά Τεεέανιονμ ἐπ 

Ἡδεδνειυ αεοον έν ἰο 3755 α»πεὶ οἷά φαὐξῥέοτις, 1804. 
Θεφενέμς Ἡεδνειν σγαρεπαν. .. ἘπρΡ} 158} «αὐἰείοη ΌῪ 

Α, Οονΐεν, ὅιοιο (Ξ ζϑδὲῃ σεγαιδη εαἀϊείοη, 1909). 
Ἐνιεπααίέοπες ἐπ ῥίεγοσσις.. . , ΜΖ Ἰέδνος, 1802. 
(1) ϑιμαΐες ἐπ Ἡεδνε Ῥγορον δίανεσα, ιτ8ο6 (αΌῦτε- 

νἱαϊεὰ Τ7} 1). 
(1) [4 Ονἱείοαὶ απα Ἐχερεέίρα! Οονεπεορίανν 95] 7εαίαλ 

[τ χαν!}]. 
(3) [726] ξον»ες [ο7 Ηἶεδνετυ οφί»»], τοῖς. 
Οον»"»πεηέαν ὥδεν ἀ. Β. Ἡοδ, 1850. 
Ἡ!]οῦ παεὰ }. Ο. Ε. ῆοβηνκαηηι, τϑοι. 
ὭὌας διεοὰ Ἡ οῦ ὥδενγεείδέ ω. σμοφείερί, 1874. 
ΑΙἜΜ) (1839), 5ες Ὀϊ. 
ὭὍας Βιεολ Ηϊίοδ αἷς Ξἰγοῤλίδοδες Χωρσίοενγα παοΐφε- 

τίσεεη ὥδεγεσίδε μ. ἐγάϊανγέ, τοοά. 

18ο6,Ἠ οἰϊοά δ5 



Χ 

Ἡουδίίρκδηι, Ο. Ε.] 
Η͂Ν . . 
1{85] Ε[Ζ2γα], Ἀδτα. 
απ ({ 1167) 

:ἿΌ . . 
Π]ραίαλ . . ο 
,δζ. . . 

Ἰειζοπιε] ([ 420). 
ΤΟ ΝΣ 
ΡᾺ . .Φ Φ 

,Ο . .. 
ΤΆ Ὁ . ὁ 
ΚΑΙ. . - 

Καπιρῆζαυβε) . 
Κ8 .Ψ .Φ .Φ 

ΚΙ . . . 

ΚΙοίοιεττμδπε, Α.]. 
Κδαηίᾳ, Ε} . .- 

Κδαϊμεῦςεγχεν, Β.] 
Κυείηεη, 4.}. . 

154ηε, ΕΜ». . 
ΣΙ . 9 . 

[ἰάεδατοκὶ, Μ.] . 

71. . - 
Μαίιῆςα, ]. Ὁ. ὃ 

Μείνχ, 4) . . 
Μεγευ, ΒΕ... . 
Μιίομ[Δε]ῖ15,}. Η. Ι- 

ΔΉΓΒ. 
Νδί[ἀ[εκε, ΤΆ} . 
Νίοδοϊβ, Ηεϊε Η.. 

ῬΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ἘΜΡΙΟΥΕ. 

ΜΝ νοίαι ενέδέοα ἐκ ὠρέσενεος γ᾽ Πδτγος, ἰὶ, τ55-218 (1777). 
8εε ὄταν, -. 

Ἡεῦτενν Οοπιπι. οὐ ]οὉ ἰη Βιχίοτ5 δίδίέα Καῤδέκέρα, 

7κέενκαέξίοηαὶ Ονέἐέεαΐ Οονενεηέαν. 
8:εε Οἴαυ, 2. 
“7)ογπαὶ ο7 Βιδίίραὶ Ζέϊεγαέενε, 

“7αλνδίολον ΚΠ ἀεμέεελε ΤΑεοϊορὲφ. 
“7ονπαὶ οὐ Ῥλέοίορ. : 
“7 ειυίσλ Ομανέενν Κευίευ. 
οινπαὶ οὗ ΤἈεοϊορίοαὶ δέμα δε. 
Δὶς Χιεϊϊἐρισολνέγξεν τ. α. Α΄, νοι Ἐθετπαγά Θοξγαάον, 

ἀτιῖς Αὐῆδρε πεὰ Ῥεαγρείϊεί νου Η. Ζίπιπιεγη υ. Η. 
πο ΚΙον, 1903. 

Ιὴ Βυηβεη᾿ 5 διδεϊυενξ, Αι, ἱ, Βά. 3, ιτϑ8ός. 

ει ἐησολνι έρῖφ Βεδιέοίλδεξ, νοῦ Ἑ. ϑομγαάεν, ι880- 
1901. 

8εε Οἱ. 
ΤΠ! οὗ ἰὰ ῬΧΖ νυἱϊϊ. 97--126. 
Ἡἰριονέδολ- Αγέἑέδολες Σεληγεδαε ἀεν Ἡεδνᾶίτολοκ 

ϑῤνγαοῖε, ι881, 1805 : ἔπε σοποϊυάίηρ, νοΐυπιε (οἰϊεά 
85 ζδη. 111, οὐ δἰαρὶν Κη.) ἀρρεαγεά ἴῃ 1807 υυϊιἢ 
ἃ ἔγεβῃ {{|6,)| ΑἸ σέογίξολοοονεβαταξίυε δγνέας ἀ, 
Τἴεῦν. ϑῤγαολε. 

Ἡ! οῦ δέμαέδη, τ8ο6. 
Μη εἰονέεολ- Κνέδέδοῖ Οπάσνγσοεξ πααν ἀεί Ονξέσαν . . . 

νον ἐ Βοεδεν ἀες Ομάεν Ῥεγδοναῖεε, Ξιδός. 
Ανν Αναδίο-Εηρίέελ Ζεκέρον, 1863. 
μοχίςου, δηὰ υπ]655 οἰμογινῖβε ἀεἥηεα 4 Ζεδνειν ἀνα 

Ἐπρίίδλ Σεκέρον οὐ ἐλς Οἱά 7εείανιοηξ δαςεα ὁπ ἐλε 
ΖΤΑσεαιγες οὗ Οεεενέως, Ὁ Ἐ. Βτονη, Ο. Α, Βεῖρ:ε5, 
δηὰ 5. Ε. Ὀείνεν, Οχίοσγά, :οοῦ. 

(ἡ ΟἾΨΡΒ, ἰ.«., Ολαϊάδέξολες Ἡόνίεγδωοδ ὥδεν ἀὲφ 
Τανρενεΐν, Ἰ,εἰρ:ὶρ, 1881. 

(2 ΝΑ ΨΒ, ἰ.ε., Νειλεδνδέσοδός ᾿. σλαϊδέεξελες Ἡγὸν- 
δεγδιοῦ ὥδεν ας Ταϊνεα ἐνε ὦ. ΜίΕάνασολένι, 1876-- 
1889. 

(ἡ) Μανκαδιολ ἀ. Νονάξενι. Ερέργαρλέξ, 1808---Ὲ 
(2) Φρλίενιονὶς Δ φενε. Ἐρίρταρλέὲᾷ), 1900 8. 
8εε Ὦσ. 2. 
Πἴεέ Βοεὰὶ 7οὖ υεγίαα]α εν νεγξϊαανγα, 1865, 

ἭὌ ας Θεαέολέ νον Ἡ ἰοῦ, ι871. 
[2] ΠΠεναεῖίέδη τι. ἐλνε) ΝΙαελδαν) δ᾽ ἐἄνενεε,, τοοῦ, 
“πηοέαέέονες ἐπ Παρίορτ. 
ὅεε [μενῪ, 2. 
Βείξίαρε κων ςν3. δῤναολιυϊςσεησολα), τοολ. 
7Τὴς Οὐνιῤοσέξέον οΥΓ τ16 Ἐἰέλες ϑρεέεολες (Ἰὰ 4,77)52, 

γυϊ. χχνίϊ., 1911) Δηὰ ρεϊπίθα βεραγαίε!γ} 



ΡΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ΕΜΡΙΟΥΕΡ 

. 

. 

. 

. 

ΝΕΚ .Φ . 

ΜΜ] .ω- 
ΟΙ[5μς[δυβεη, ].] 
Οοίει, Η.})] . 

Ρίαγης] 5[πιιἢ,Ε.} 
Ρείείκε, Α. 5.} 
ῬΣΕριδέ. 
Ῥετῖεβ, Ε΄. . 

ΡΖ. ὁ . 
ῬΚΕ. . 

οἱ, . . 

ΒΚαρας . . 

ἘἈλ[38}} . ὁ 

38 . . 

Ἀ[εΐϑκς, }..1.} 
ΧΦ; .. 
Ἐεηβη, ΒΕ. . 
ἙἘϊοδῖες, 0... 
Βορει5, ΒΕ. ἵν. 
Ἐοπ[εηππιῦ!ες) 
ϑδαδύ. . . 
δανίο}ᾺῇᾳἬ - 
οι [οὐπιδηη] 
ϑοδηῦγσεσ . 
ϑοδυμίειβ, Α.,] 
δ[1ε]κε[εἰοά, Ο.} 

ϑίενετβ, Ε. . 

:ο᾽ὶιε:οόοος.6ὁ 6 

. 

χὶ 

8εςε Οοοξκε. 
ΚΕΗ͂ 3 (ι8ς2) : 5εε Ὁ, 
Τεχίμς Ηεδναίοὶ ἐνιφιάαέίοησς φιίδως ἐπὶ ῬΊ Λίεσν. 

ἰακαέοε υεγίεηαο δὶ σμη Α. Κωδηεη αἷ. 
ΤἈεέσαωγως ϑγνγέασις, τθ0ο. ς 
7Τλε Οεμέμνν Βέδίε: 7 , τοος. 
Ῥαϊεείένε Ἐαρίοναδίο μπᾶ Ομανέονέν δέαέενεοηΐ. 
“4παἱελέεν σων Τεχέξγέξξ ἀες 447, τϑος. 
Μίρκηε, δαϊεοίορία Ζαέίηα. 
Ηεγζορ 5 Κεαϊ- πον ἰορδαϊε Χ Ῥυοϊεεέανηδεςεῦε ΤΆδο- 

Ἰορίε, γτὰ εἁ. Όγ Α, Ηδυοῖς, 
Ῥανίά Οἰποκὶ (1 1230). 
ἘΓ45Ρ1) [{12ν]} Ὀ[ε] Οειβμοη] (1 1344): ΗεΡ. σοπιπι. 

ἴῃ Βυχίοτ8 Ζέῤ᾽έα Καδεέκέρα. 
ἘΓΔΡΡοΙ!) 58 [6ἰοπιο!] Ὑ[18λῖ} 1} (το4ο--τ τος). 

Ἡεῦεενν Οοπιπιεηΐδευ οὐ [οῦ ἰῃ Βιχίονβ 2:21, 
Καδδὲένέρα. 

Κενμο Βιδίέφωο 7ηπέεραἰίονιαὶς ῥεδιίέδε ῥὰν ῬΖοοε 
ῥναϊίφως αἱ Ζέμᾶες Βεδιέσφιιος δέαδ᾽ίς αὦ οοπυενέ 
ονεἐνἑραΐε δαίπί-  δίδηνα ὧδ )εγμδαΐενε (Ῥατὶ8). 

Ορημείωνα ἐπ Ἴομνε σὲ Ῥγουσνδία, [οἰρα. 1779. 
εν ἐς δίμάες )ωέσες. 
1 ἐέυνε ὧδ 7οὖ, τ86ο. 
Φιυηλίο δέεϊίεν ἐπε Βωοῖε έοδ, τοι2. 
αἸωνείνον») Ῥ[αγαϊ)εἰς ἐο ἐὰφ Οἱα Τεεέανεοηῆ. 
“7οόδως, 1ιρ5. τ8οό. 
ϑδδαάϊδῃ (942). 
8ε6 Ὦτ, 4. 
2. 8. Ηἱοῦ, τ85:. 
Απαανενείοηες αὐ σμαόύσνε ἴοοα 7οδὲ, ΤΌΡ, 1η81--2. 
Δέδεν 7οδέ, Τιαρὰ, 1137. 

7ΤΆε Βοοῖ οἵ 7οὖ, ογἐἑέραὶ φαὐξ ον οὐ ἐδσ Ηἴεδνειν Τετί, 
1893. 

Ααείνέξοδε δἐμαάΐδη ἰὼ τὰς Αὐλαπάδενεν εν ῥλέϊ,-ἀ ςί, 
εἶασεο ἀ. ἀδιὴρ. σἀὐολοίξολονι σεεεϊεολα α΄. Ἡέοςον- 
«ολοεν, χχὶ, (1901). Τῆς 7ἐπέῤνοδεη ἰηοϊυὰς 100 
4-7. 

(1) Ζοδνδιελ ἀ. λεδν. ϑῤγαοδε, 1879. 
(2) "ΡΒ --ϑιερίγτιεα, Ο. ὦ. δίδάςε, Β., “7εὖν. Ἡγότγέσν- 

διοῖ ων 47. 
ας Βιοῖ Η! οὖ, τ842. 
7Τ΄ε Βοοῖ 9" 7οὺ ἐκέενῤτνείεαι, 1913. 
ας Βωοὰ Η οῦ, τ88ι. 

διυδι[πιδηη, Μ. Η.)] ΤΠ οδ, τϑο4. 
7Τλε Ἰαπὰἃ αν α ἐδε) Β[οοΣ]), 1867. : 

[734] Δαέμνα1) ΗΤ κίον οὗ ἐδ4) Β[ἐδ]ε], 1867. 
ΤἈεοϊορίτολε δέμαέοη μ. Ανέἐλφ. 
Κἰπέρε δέείϊεν α, Β. Ηεοῦ, Ἰιαυθατι,, τ8ος, 



χὶΐ ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ ΕἘΜΡΙΟΥΕ. 

ἵν ε[18.} . . -. Ῥϑνεϊπαυθεη, ]. 
Ῥνειζίοιεἶη) .  (  Νοίαβ ἰη Ὠεϊ. 
νηίεδε, 6. Η. Β.) ΖΆε Βοοῖ ο" 7οδ, ι88. 
ῬΨΖΚΑἵΙ͂ . . Ἡνέεπεον ει βαελν Έ ΑΙς 4. Αμκάε ες ἉΜονχενζανεῖες. 
ΖΑ . Φ . Ζείξεολγί Δ ΓΑ 

ΖΑ( . . Ζ4Ζεϊπεοδν 3 ἀ. ᾿Αἰδέοεέανερνδϊέρα Ἡἐεεενσολα. 
ΖΜΟ ᾿ . Ζεἰξεοῖν. ἀ. ἀδωέτελέπ τεονγεπί να έροΥοη σε ολ 7, 
ΖΌΡΥ͂. . -. Ζδ4Ζεϊξελν ἀ. ἀξεξεολεν Ῥδϊαείέπα- Ῥενσέμ:. 

ΒΙΡΙ1ςΑ1 ραββαροβ δε οἰϊοὰ δοοογάϊηρς ἴο ἐδς Ἠξεθῦτγεν ἐπυπιογδεοα οὗ 
οδαρίεγβ δηὰ νεγϑεβ: Ὕμεγε (ἢ18 ἀἸΐεγϑ ἔγοτ ἰδς ΕΩρ 5} δαυπιεγαίίοη, ἐμ 6 
τεΐεγειος (ο ἴῃς ἰαἰίετ 8825 σοχηποην (εχοερί ἴῃ ἐπε Ρμϊ]οϊορίοαὶ ποῖ65) θθεα 
δά άεά ἴῃ ἃ ραγεηπίβεβδίβ. [ἢ ἰδς ἰγδηϑβίδιίου οἵ ο. 41, βουσανος, ἰδ ϑεειηδ πιο 
οοανεηϊεηὶ ἴο ρἷδοε ἴῃς Ἐπρ 15} δηιιπιεγαίίοη Εγϑί. 

ΤΒο δἰρῃ ἡ, ξο] ον, ἃ βεγίεβ οὗ γείδγθησεβ, ἱπάϊοδίθβ [πδὶ 411 Ἔχαπιρίεβ 
οἵ ἴῃς ρῆγαϑο, ννογά, ἔοεϊῃ οἵ τη σὅδῃϊηρ 1 αὐυξϑίίοη, οοσυγηρ ἰὼ (ς ΟΤ, 
μανε ὕες οἰϊεά. 

Τδε 8'ψηβΓ 1 οῃμοϊοβίην ννογάβ ἰῃ τῆς ἰγδηβ᾽διίου (ει. 3.5) ἱπάϊοδές ἀερασί- 
υγεα ἔγοωι 3) (οσοβϑίομδν 8190 ἀεραγίυγεβ ἐνεη ἔγοηι ΒΗ βᾶνε Ῥεεῖ 530 
ληεϊοδίε). 5118} ργίωϊς ἰη ἴῃς ἰγαπβδιίου ἱμάϊοδίεβ ρεοῦαθῖο δα αϊίουϑ, δοὰ 
ποϊεδοά ἰγρε ἴδε ἰοηξεν ἱπϊεγροϊδιίομδ οὗ ος, 28. 122-27. 

81. ΞΞ ἱτ! (οἰ βετβ). 
Ορ. Ξ- ὐοαιρᾶγο. 
Οἱ. --ὐοοϊτδοί, 



ΡΑΚΤΊΙΙ. 

ῬΗΙΓΠΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΈΝ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ Ι. 

:. ΓΟ ὉὉἘ] Ὑῆὲ βἴογυ Ὀερίπβ νὴ ἢ (πα σαδήεσε ργεῆχεά 

δηὰ ἰζδουΐ {Π6 σορυΐα, ργθοίβεϊν 45 Νδίῃδη᾽ 5 βίογυ ἴῃ 2 5. 12] 
ὙΠ ΝΣ Ὁ. ΟἿ. . . . Νὴ} δ [πε σοπιπιδησεπιθηΐ οὗ 86 ὈοΟΙ5 

οἵ ]ο5., 15.» ὅ4πι., ἀπά α͵'5ο οὗ Εζίς., Εὰ., Εβὲέ. 866 Κδη, []. 

3265, δπά Ῥαΐοη᾽β ποῖε οἡ Εϑί, 1. 

ΦῺ] ἀΒ ἄνθρωπός τις, 5. κο ἣ 11 ἰδ υπηθοθββαγυ 

ἴο ἱπέογ ἴῃδι 33 οτἱρίπα!ν γοδά Ἵπις νι; [ἢ]15 ψουἹά, ἱπάεεά, Ὀ6 

ἘδογουρὮν ἰαϊοπιαῖίς (566 τ. οἢ 1 5. 11); υΐ δυο δη εχ- 
Ῥτεϑβϑβίοη οὗ ἱπάειεγηπηδίοη 15 γα δι νεϊυ γαγὲ (6-Κ. 1258). 

ΓΤ] ποῖ πιογεῖν δαυδὶ ἴο, ποῖ ἃ οο]Ἱοαυΐα! 5πι (Ὁ .}) ἔογ, 
ὙΠ; ποῖ δβοιδά να ἱπέεσγ ἔγοπι δ5 Ἰοσι αὶ ἢ οτρί παν 

τεδά ὯΠ ὥς ΠΠ; Ὀυϊ ΠῚ ἰ5 “γφωθρηζαίίυσ (οἴ. Ὅτ. κ᾽ 120): 
700᾽5 ομιαγδοῖεσγ 15 ἱπάϊοδϊθά Όν γεΐδγεησα ἴο αυδὶἶεβ γερθαϊθαϊν 
πηδηϊεϑιεά. 

ὙΦ ὈΠ] 50 18 χῇ Ὦ). (πα ἴῃ δ] ἴῆγεε ραββαρεβ ἄμεμπτος, 
δίκαιος, ἀληθεινός ; 5 ἴῃ τἴ ἀληθινός, ἄμεμπτος, δίκαιος, ἰῃ 18 
ἄμεμπτος, ἀληθινός, ἴῃ “8 ἄκακος, ἀληθινός, ἄμεμπτος. Τῆς 
οτρίμαὶ ἰοχὲ οὗ (τ τὰβ ργοῦδΟΪν ἴῃ 411 ἰῆγεθ ρίδοαεβ ἄμεμπτος, 

ἄληθινος ; δίκαιος 1} τΠ6π Ὅ6 ἃ ἀουδίεϊ οἵ ἀληθινός, ἄκακος 

οὗ ἄμεμπτος. Βεεῖ, ἱπάεεά, βυρρεβίβ ἰπαὶ (ἃ οτίρίηδν 
τοηδεγεά ἴδ βἰηρίε Ηεῦτεν ψογά )Π ΌΥ ἵνο Οτοεῖς ὐάνοὶ 

ἀληθινός, ἄμεμπτος, διὰ οοπιραγεβ Π)) -Ξ- εὐφροσύ, ᾿ 
χαρμονή, 370, ἀρὰ ΓΝ) τε ὄνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, 55; ΕἸ 
115 4115 ἴο Ἄχρίδιπ {π8 υαγίαξέονις οἵ (ἄπ, δηὰ ἰ5. ποῖ ἑδνουγεά ΌΚ 
εαυϊναίεησαβ οἰδενθαγε ἴῃ πε Ῥοοῖς; ἀληθινὸς τοπάετα Ἵν ἴῃ 
4 85 655 18, Ὀυϊ πανοῦ ὍΠ, δηά ουῇϑίάς ]οῦ ἀλ. τε ὮΠ ΟὨΪΥ ἴῃ 
θι. 32; ἄμεμπτος --  ὮΠ οἵ ὉΠ ἰπ οἷ 12., Ὀυϊ πενοῦ Ξξ ἼΖλ. 

τ 



2 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ο0Β 

"ἌΆκκακος οοουζβ ΟὨΪΥ τὨγίοα 'π ]0Ὁ---ἰη 859 τ ὩΠ, 366 ἃ γερειϊείοη 
ἴῃ ὅτ οὗ 85 (3 αἰέϊογ), ἀπά ἴῃ δ; δίκαιος πονῆεγε γεπάθγβ 
εἰἴμαγ (ὉΠ οὐ Ἴ᾽ ἰῃ ]οῦ, ᾿πουρἢ οἰβενπαγε 1 νεγὺ οσοαβίου- 

ΑἰἿγ τοπάεγβ θοίἢ ἴμ656 ᾿νογάβ. 

ἘΣΎ] τεαὰ κι) 45 ἱπ 18 25; 80 δῖα αἷβο 2 Μ55 κ᾿ δπά 

Φ;; (ἃ εαπηοὶ δε οἰϊεά. Ἑδοῖ πιεηιδεῖ οὗ ἔπε ἔννο ραὶγβ τνᾶβ 
οορυϊαιεά, {Π6 Ραΐγβ {μεπιβαῖνεβ ὑποορυϊαῖοά, 

2. ὙΠῪῊ] αρ .“ο (τ. ὃ 74) ἐλέόγε τοῦρε ὄογηες, ἴῃ ΔΝ 
οοηβεουξίνα ἰ5 ΔΕ ΩΡ υϑεά: Ρἱοῖν ἰ5 (ο] σε Ὁγ πε γι οὗ 
6οά (Ρ5. 1τ278)---ῆδηγ οἰ γε, δηά πιοβί οἵ ἔπεπι βοηβ. 

3. ὙΤῊ] αρϑίη {πε ψᾶνν σοηβϑουῖίνα: δἱ ἃ ἰδίδγ βίαρε ἴῃ 

{ξπ (οἵ. 5 πὴ ἴῃ Οπ. 26:6 αἴτεγ ν.18) ῃἷβ οδίεῖα σάνε ἐο ὅθ, οἵ 
δπιοιηΐοά ἴο, γοοο, εἴο. 

ΤΊΣ ))] απ. 2615 7. ΠῚ» 18 ἃ οοἰ]εοιίνε--- πη δἰξεγηδενε δχ- 

Ῥτγεββίοῃ (Ὁ. 2618) ἔου ὩΣ» (απ. 1216. Οἱ, ΠΡ (1 ἴο δα 22. 
Ὑ02)) ἴῃ 15. 60} (ΕΝ. ““ οβίοεγβ , δηά ρεγπδρβ [ΤΉ ({| ἴο 24, 
ὙΠῸ) ἰπ 15. 235. Ο, Ε΄ Ε. Ο. Ὀϊείγίο, Α4δλ. ς. ἀσὸν. Ογαρη. 84; 
Ο. Βτοοίείπιαηη, Ογμηάνγεες (. Ογαρι. α΄. δέν. ϑῤγασλθη, ἱ. 2280. 

ἽΝΌ ΠΣ ΓΖ] ἰ5 ἀουῦ!ν τεηάεγεὰ ἱπ (τ: (1) καὶ 
ὑπηρεσία πολλὴ σφόδρα; (2) καὶ ἔργα μογάλα ἣν αὐτῷ ἐπὶ 
τῆς γῆς. ΒεοοΓ βυρρεβίβ {παΐ (1) 15 ἅτ, (1) Τπεοάοιίοη, ἀπά 
τπαὲ ἐπὶ τ. γ. ατίϑεβ ἔγοπι ἽΜΌ ΠὩ γοδά ΠΟΊΝ. 

ὉΠ 01] γεαίεν ἐλάαν σην : 5δε6 ΒΒ. 482α. 

4. ΝΣ... ὄΠ ον ὯΔ..... Ἰ5ΌΓΤῚ] πεαυεη- 
ἰαἰϊνε5. [Ι͂η νι 1π6 5ἰπιρίαες ἠδγγαῖΐνε ἱπιρογίδος οοηβεσυςνεβ 

ἴα υδοά, ἴμε ἐγεχυδπίδιίίνοβ γεαρρθαγίηρ ἰῃ ν.δδ (. .. ὈΛΘΦΤΙ 
ΡΩΝ... Πῦυπη): 566 Ὦτγ. ὃ 114 β., 120. 

ἼὩ" ΦΝ ΤῸ ΠΙΦῸ ὙΩΝΡῚ «Ὁ. ἸΒΟΌΓΤΗ ἐλῖβ. ἰβ. βοπιθ- 
εἰπε οἰϊεά 88 δὴ δχαπιρίβ οὗ 16 ὑ56 οὗ ἽΡΠ 88 ἃ πιεῖα 
ἱπιγοάδυοσίοτΥ ψοτά (οἴ, ΒΏΒ. 2326 Ὀοϊΐοπι, δηά .2245 πιϊάάϊε ; 

6ε5.-Β. 1τ8οα ἰορ); 80 Πυ., 6.9.» Γεμάδγβ Ἰ39ΠῚ, τέσ σύρε σε γεν 
φδέραηρόη, ἀλλὰ Βυ. ρίνεβ πὸ ἀεβηϊίε ἰγδηβίδιίίοη οὗ ἴξ. Ὦζγ. οὐ 
Ὁι. 311 ἀϊσραΐεβ βυοῇ δὴ εχρίαπαιίίοη οὔ Ἴ5π οἰΐμαγ ἤδγα οἵ ἱπ 

βεναγαὶ οἵδοῦ αἰϊερεά ἰηϑίδηοαβ. Τῇε αμεβίίοη, 50 ἔδι 85 1} 15 

Ρᾶββαᾶρε ἰβ8 οοποογηθά, ἴυγηβ οὐ ἴτε οἵδμεγ οοηβιδγαίίοηβ : 
(0) ἴδε πιοδηϊηρ οὗ ΠΨῸ πῶ; (2) ἴμ6 οτίρίπδιν οὗ 2; 

δηά, ἱξ ἢ Ὀαοϊοηρεά ἴο {πΠ6 οτὶρίπαὶ ἰαχί, (3) ἴῃς πιεαπίης 



1. 1τ- 3 

πὰ οοηβίγιοϊἝςοη οὗὨ Ἰ9}1 ὁ "3. Α58 ἴο (1): ἴπ {πὶ8 ρα5- 
βαρα, δυξ ἴῃ (15 ραβϑαρξ δἴοηβ, ἰξ ἰβ συβίοπιΑΓΥ ἴο γοπάσγ 
ΠΗΦῸ πῶ, ἐο λοϊά α γεαξί (50, 6.,9., ἘΝ.); ὍὈαϊ {Π15 15 τδϑ 

1Περτἰπιαῖα ἢ 186 ρῆγαβε οοουγβ ἐγεαυθηςν, πιεδηΐϊηρ ποῖ 20 

λοίάα, οὐ ῥαγέϊοίβαίε ἐπ, Ὀχὶϊ αἴνναγβ ἐο φσίϑο, οὐ μιγηΐδὰ, ἃ 

Ῥαηφυεῖ (ΕΝ. »καζό α γεαςῖ); 5εε σπ. τοῦ 218 265ὺ 2033 40), 76. 
1419, 2 5. 235,1 Κι. 115. Εδξι. τ. δ. 9. 218 κ(. δ. 8. 15 614. 1ς, 2:6, 70 
ἄεορ α γεαεί, μαὰ τ Ῥδδη ἱπέεπάδα ἤαγε, νου ἤᾶνα Ῥεδθη 
αἰ εγεπεῖν Ἔχργεββαά; ποίθ ββρβοίδ!!ν ΠΗΨΌΠ ὈΠῸ πη, 16. 14} 
(ει. ν.39), ἀπά 866 δ'βο 1ἵ 9. 2585, Εβι. 817, ΤῆΘ ρῆγαβε 2Π ΠΡ 
(ΕΝ. ὁ ξεορ ἐλο γεατέ; 566, 6.9... Ἐχ. 242, Ὀτ. 1610), ἐο ψΨΕΐοδ 
ΗΙ1Ζ. ἀρρεδϊεα ἔογ τεπάδείηρ ἀσίαῖ α ἡεαςί Ὦετε, 15 γϑδ Πν χυϊία 

αἀἰϊδετεηῖ ; τῆς 25 ἑἐποίμασα (Ξδοτ οἶα!) πιθα]5, Ὀυϊ αἴ530 πιο 

πιοία ; δηά ἴῃ 80 ἔδυ 85 ἴπ6 ρῆγαβε 2" ΠΦΨ τοΐεγβ ἴο ἴδε πγδδὶ, ἴΐ 

τείειβ δἱ ἰεαϑὶ 45 πιο ἴο {πε ῥγονβίοῃ οὗ ἰξ 88 ἴο ἔπ ρϑτγ- 

τἰοϊραϊίοα ἰῇ ἰξ. (2) ἢ 2 Ὀ6 ουὐγτιοα τῃς οοπϑίτιοιϊίοη ἰ5 
βἰπιρῖε: δὲς ϑομὶς μδεα 0 ρίυθ ἃ δαηφωθέ, σαολ οη λὲς ὅα»; ὉὈυΐ ἴῃ 

τηῖβ ο856 πὸ γϑδὶ ἔογοβ οσδῃ δ6 δοννεά ἴο 1557, ἔον ἴπ6 οπα τῆο 

βανε ἴδε ἔδαϑι ργεβυπιθΐν γαπιδίηθα ἴῃ ἢ5 οὐνη ἤουβθ. ϑδίορ. 

δηά, ἀουδιβι!γ, Βεογ οπιξ 2: δηά πε ἰαϊίεγ ἀρρβϑδῖβ ἴο (ἴ; 
Ὀυξ ΓΔ 15 ῬΟΒΒΙΌΙΥ, ποῖ ἴο 58 σεγίδι ΠΥ, Ἔχργεββδεά ἴῃ συμπορ- 

ευόμεναι πρὸς ἀλλήλους (Βι.). [ἴπ Δὴγ ο8586 "2 5δουά δὲ 
τεϊαϊηδά. (3) Οἡ ροβϑίϊες Ὄχρίαπαίίοηβ οὗ ἸῺ) ΨῸῪῈ Π2, οἵ. 

Ο-Κ. 1396: ἴξ πιὶρῃξ πιεαη ἐπ δε λομξθ (βου. οὗ ρίαος, α-Κ. 
118ρὴ οὗ, 1.6.) ἀρροϊηϊεα ἔογ, 2ὴ6 αν οΓ φασὶ (50 Ὦτ. ἱπ δὴ 
ΔΡΡΑΓΘΏΕΥ οατὶν Μ5). Βαυῖ τπ|5 ἰ5 αν κκναγά, δηα 4150 ἱποοπι- 

Ραῖῖθ!ς αὐΐτῃ σίνίηρ ἴο 1295η [18 1 Θβηβα οἵ τοδρζ. [{ ἰοοῖκβ δ5 

τπουρὴ ΌΥ 4 Ὀτεν]οαυδποες ἵνο βϑηΐθποθβ πᾶνε Ῥδθὸπ ἰεῖε- 
βοορεά ἱπίο οπθ, ἸῸΝ δι: ΠΠΨῸ ἩΦΨῚ ἸῸΝ ΦῊΣ Π3 152 πη: δὲς 

50:5 Ὡιϑοαΐ ἐο ρῸ ἰο ἐδλ6 ἀομδο οὗ ἐασοΐλ ὁ» ἀΐς (4,», σμα ἐλον τισοά, 
ἐαολ οπ λὲς αν, ἰο ρίυε α δαηφμοί. ΤῊΪΒ νῖανν [58 βυ βιδηεδ! 
τπδὲ τεργαβεηῖϊεα Ὁ ὅτ. Εοτγ 10)", δος. οὗἉ {ἰπ|6, 86ε66 α-Κ. ττϑὲ, 

ΡΟ] ΜΒ ἴδ. 1,7 τεδάς φῦ; δὲ δαϑὲ τηϊβ ψουϊά 

ΒΟΔΙΟΘΙ͂Υ 6 πιο ἴμδη δὴ δοοίάδηϊδὶ οοἰποίάδποες τῖτῃ τΠ6 
οτἱρίηδι ἰοχῖ: δυῖ ἰὃ 15 ἀουδίδι! ψθοῖδογ (πὰ οτρίηδὶ πυϑίὶ 
πᾶνε γοδὰ σὺν (γϑῖ 5ε6 ν.3); ἔογ τῆ6 ἔεπι. ἔογπι οὗ ἐς πυπΊεγαὶ 

Ῥεΐογα ἕδη. ποιηβ, 566 6η. 718 αἰ α-Κ. ογ7ςε. 

5, ἸΘῪ] οἷ. 180)», ροϊηϊεά 85 Καὶ, ἱπ 18. 29, [τ ἰ8 



4 ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 

ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΥ μεῖά {μδὶ ΠΠΦΏΌΠ "Ὧ" 15 {π6 βυδ]. ; Βαϊ ἴῃ νίενν οὗ ἴπ6 
Καὶ ἴῃ 15. 2ο᾽ ἰξ 15 ρεύβαρβ πιογαὲ ργοόθδῦϊα ἐπὶ [πε 5υδ]. 15 τς 
δ πι6 85 ἴπαΐ οὗ ἴπ6 ργϑοβάϊηρ' νΌ8., δῃηὰ ΠΩΦΌΠ Ὧ" 15 16 οὐ]. 

ὉΔῚ ... ΠΛ Ἢ] οἱ. ν.Ὁ Ὁ ΝΕΊΡῚ «ον. Ἰπῦνη. [ ἱπάεεά, 

μᾶ5 δοῖῃ ἔογ ΨῈῚΡ ἰπ ν.δ δπά δ ἼΡ ἰπ ν." πε βδπιὲ ὑΌ.---ἴοῦ ; Ῥαξ 

εἰβεινῃεύα [Π8 νΌ. γεπάθγβ Ῥοΐῃ δὲ (6... 1 5. 9539) δῃά ΨῚΡ (ἐ.». 
7. 215, Μίο. 35), ἀπά Ζ 15, ἐπογείογα, πὸ ενίάεησε ἕογ ἃ γϑδάϊηρ' 
ὨΣΕΡῊ ἴῃ ν.δ. 

Γυ] 8 Μ55 Καὶ γχεδλά τόμ, ἔσο οἴποιβ πῶ: πῦν τᾶς 

ἀουδι1655 {δε τοδάϊπρ οἵ 3351 ψβθποα, ἱποογγεοιῖγ, ὅς θυσίαν 
σἱτἢ νατγίδηΐβ, τεργεβθηϊηρ οοτγγθοιίοηβ, θυσίας. Τμδὶ (π6 

ΡΙ. ννᾶβ ἰπἰεπάβά ἰ5 ϑδῆοννηῃ ὉΥ ἴδε ἐΟ] οννπρ οἶδιι56. 

ἽὝΒΘΏὮ] δοο. οὗ "πη τατίοη οὐ ἀδβηϊείοη : οὗ, 1 5. 6418, Εχ, 
1616, 2 5. 219, ἀπά Εν. δὲ 2ο4, 3οοο; Ὑα-Κ. 118λ: 50 Ὦτ. οη 
ι 5. 64. 

ὉΝ5] δι - καὶ μόσχον ἕνα περὶ ἁμαρτίας περὶ τῶν ψυχῶν 
αὐτῶν: τῆ6 οἴδυβε "π4») τεβὲ οὔ ἃ Ηβθῦτγεν οτἱρίπαὶ (ἼΠΙ:Σ ἽΒ 
ὈΠΤΊΦΨΕΣ Ὁ0) ΠΗΌΠΟ : οὗ, δ.». ἴων. 165, Νὰ. 1533); θαΐ ἀνβθῃ ἰ 50, 
ἴπ6 ννογάβ ἀγα βεοοηάδγυ δηὰ ἅτε ἴο πε ἱηϊεγροίδίον ἐδ]! πρ᾽ ἰο 

τϑα ]]Ζε ἰπαξ ἴο δε δυΐπογ οὗ ἴῃ Ὀοοϊ, 85 ἰο ἴπ6 ΗἩεοῦτενϑβ οὗ 

δῃ δαγῖν ρεγίοά, ἴπ6 πϑν μδά Ὁγ 561} βιυιβίοίοηι ἐχρίδεϊηρ νἱτέαα. 

521] 11τ,| κα δισοτσα; Ὁσϊ (μιἷ5 πιεδηΐηρ 15 ἱπηροβϑίδί8 ἴῃ 
186 οοπίοχὶ, 85 δἷβο ἰη ν. 1 2λδ.9,. 1 Καὶ. 2ι10. 18, 1ὴ 8. τοῦ, ψῃΐοἢ 

ἰ5 Βοπιϑίίπηδ8 οουρὶε τὶ ἔπεβα ραββαραβ, {π6 ἰοχὶ 15 σογγιρέ 

(5εε ατγαν, 2 ογηης οΥ Ηοδγοισ Ῥοοίγγ, Ὁ. 2741.). Ἡξηος 8οπι8 
πιοάδσγῃ βοῃοΐίβδγβ ὈΥ ἃ βογίεβ οὗ πυροΐμεβδεβ αν δβϑϑρῃεά ἴο 

Ὑ ἴῃ 1π6856 ραββαρὲϑβ ἴῃε πιεδηΐηρ' 20 ρϑγιοιϑι06 : ἔτοπι ἴπα ἔαςξ 

τπδξ ρεορὶες δίθβϑβθά δἱ πιεεϊηρ (αη. 477, 2 Κὶ. 439) δηά ρατγίϊπρ' 
(αη. 2459, τ Κ. 856), ἴ δα5 Ῥδθῃ ἱπέεγγεά ῃδὲ ΤΊ οδίδίηδά τπ8 
τιδδηΐηρ' Ζο δἰθες αὐ ῥαγέΐρ, ἰμδὶ ἴπθη Ἰοβίηρ ἴῃ γεΐδγεποα ἴο 

Ὀἰεββίηρ, ἰἃ σάπια ἴο πιδβᾶῃ 20 δαὶ γαγεισοϊξ ἐο, ἀνὰ θη, ΌΥ 

ἃ 5ϊηϊδῖεγ ἀδνεϊορπιεηΐ, 10 γοπμομηοσ; ἴοσ ποῖ οπδ οὗ ἴδεβα 

Βυροιβειίοδῖ πιεαπίηρβ 15 ἴπεγε ἴῃ6 5]]ρῃϊεδε ενϊάδποα; δηά 

το ρΡὮ γεποροῖ ταὶρῖ 5υΐξ [ῃ6 οοπίοχίβ ἰη Τοῦ, 1 5 πγασῇ ἴοο 

ννεδῖς ἃ βεηβε ίογ α Κὶ. 2119.18 Τδαῖ Ἴχρίδηδιίοη πιυϑῖ, ἰπογείογα, 

6 δραηάδοπεά. Εἰΐποῦ ΤῊ τνᾶβ δοίυδ!ν υϑεα ΘυρΒΘπι 5. ΑΠ}Ὺ 

στὰ 86 πιδδηΐπρ' (0 σμρϑθ οὐ δίασῤλοηια, οὐ ἃ νγοτά βυιοῦ 85 δθΡ 
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οὐ Ν) βἰοοά ἴπ {π6 οτἱρίπαὶ ἰοχί, δπά 13 ννὰβ βυρϑααυθη]ν 

βυθδετυϊεά ἔογ [ἃ ἴῃ [86 ἔνα ρα558 065 ἰπ αυοδίίοη. Α5 Ὀεΐννθεη 
1Π656 αἰζογηδιϊναβ ὑπ6 ἀεοϊδίοη 15 ποῖ δᾶϑύ; Ββοσγ, ἱπάεεά, νῆο 

οἶϊεβ ἐπε δνϊάδησα νεγὺ ΠΥ (ρΡ. 2--5)» ἀγριιεβ {παΐ ἔπογα ἃγὰ 
ἵγδοθϑ οὗ ἃ ἰοχὶ ἴπ ψῆοἢ Ὑ2 Παά ποῖ γεῖ εὐεοϊεά ἃ ψογά οἵ 

ορροβίϊε πιεαπΐηρ. Βυϊῖ {πὲ δγριτιεηΐ 8 1ε58 οοῃοϊυβῖνα [μδη 

Πα δηά Βιυ. {πῖηκ. Εογ ἔδεγα δ πὸ Ἠφοῦτεν νατγίδηΐϊβ, δηά ἴῃ 

Μεγβίοηβ ομρϑ οὐ ἴπ6 {πὸ πιρῃξ Ὅς εἰἴποῦ δὴ ἐπέογργοέαξζονι 
οἵ ΤΙ οἵ ἃ ἡαρπείαέίο οἵ ὅῦρ: ἴον δχαπιρίβ, ἴῃ δἱΐ σἷχ ρίδοεβ 

3. υδεὲ5 , ὅο σμγεδ; Ὁυΐ 1815 ΠΙΔΥ 5ἰΠΊΡΙΥ ὈᾺὲ 84 οοτγγθοῖ 

ἰηϊεγργείδιοη οὗ ΤΊΣ νοῦ βἰοοά {πεη 85 ἰΐ βίαπάβ πον ἴῃ ἴπ6 
τεχῖ, δπά πεϑά ποΐ ἱπιρίγ δαὶ 35, Ῥοζἢ ἰη Κίηρϑβ δηά ἰη ]οῦ, γεβίβ 

ου ἃ ἴοχὲ ψῆϊοῃ 51} μβαά δὺρ δἀπὰ ὔοὲὶ γεὲ 12. ϑ  πιαγῖν να 

οδηηοῖ 5δἔεϊυ ἱπέεγ ἔπαὶ Ζ᾽ Παά ἃ πιϊχεὰ ἰοχῖ : ΤῺ ἱπ ]οῦ 29, 
ΨνΒογα ἰξ γοπάθγβ ὈΥ ἼἼ2;; δα δὴρ οὐ ἴδε {Π|πε ἴῃ 700 15: 11 25, ννῆετγα 
ἴ: τεηάθγβ ὈΥ̓͂ ἩΣΝ, 20 δγυυοῖό 9 σρΡῸ, απὰ ἴῃ τ Καὶ. δι" 18, 
ψΏεγα ἰς τοηάθγβ ΌΥ ἢἼ), 20 γουϊΐζ. ὙὍὙδδ ενϊάδησε ὈοΒ ἔογ 186 
οτρίπαδὶ ἰοχὶ δπά ἔογ 186 ἰρηϊβοδποα οὗ (ἃ ἰ5 πιογα οοηῆὶοιίηρ. 

Ιπ τ Κ. 2119. 15 τῇς γεηπάδγίηρ ἰ5 εὐλογεῖν, νυῖἢ [Π6 δἀάϊϊίοη 45 
ἃ βοδοίοη ου ν.10 ἰῃ ΜΒ 55 (Η. δπά Ρ.), ἤτοι κεκακολόγηκας 
(5ε6 ΕἸ] 4). [ἡ δε ἤνε ρίδοαεβ ἴῃ 100 {86 ταηάεγῃρβ νᾶγυ: ἴῃ 

11} γ᾽ εὐλογεῖν ἰ5 υξεά, θυϊ Οἤγγ8. (Η. δπά Ρ.) εἰϊεβ 111 τ πἢ 
186 5υδβιϊυξίοη οἵ βλασφημήσει ἔοτ εὐλογήσει, ἀηὰ Απιρτοβ. 
δαάάβ ἴο δεμεοαϊοαέ ἴῃ6 ηοΐδ, “πο δηΐπὶ διιβὺβ οδϑὶ ἀΐσογα, 

πιαϊεάϊοδι, 5εὰ ποὺ ἱπίε!ρ ηάυπι τε !αυἱῖ." [Ιη 2 ΕἸεἰά οἱϊεβ 
ἔτοπι σοά. Εδρ., ὁ Ἑ βραῖος. .. βλασφημήσει, ἀπά ἔτοπι 
ιθι {πα βομοϊϊΐοη τὸ εὐλογήσει ἀντὶ τοῦ ὑβρίσει' ὁ γοῦν 
Ἑβραῖος σαφῶς βλασφημήσει ἔχει. Εἰϊμετ τμ65εὲ ἔδνν ἰαβιὶ- 
πιοηῖεβ 5ῆον {μαΐῖ ἴπ6 οὔρῖπαὶ γοδάϊηρ οἵ (τ ννὰβ βλασφη- 
μήσει, ἀρὰ οἵ τῆς Ηεῦτεν δὺρν ογ΄ 1π6 {ΠΚθ, δηὰ ταὶ 186 
εὐλογήσει οὗ ἴπε ναϑὶ πιαὐοτγίΥ οὐ {ἰπθὸ υυἱΐπαββεβ ἴο (ἃ ἷ5 
ἀεγνοά ἔγοπι Α4., ογ ἰς ογρίπαὶ γϑδάϊηρ ννὰβ εὐλογήσει, ἴοτ 

Ποῦ Πετε ἀπά ἔβεγε τπ6 ἐμήογῤγοίαίίο βλασφημήσει ντᾶ5 

βυθδατςυϊοα ἴῃ {πε εχ ἰηβίεδά οὗἩ Ὀεϊηρ' βἰπιρῖν δἰἰδομεά ἴο {88 

τεχί ἃ5 ἰπ τδ6 ποῖβ οἰϊεά αῦονθὲ. ἴῖῃ 1ὅ δηά 29 [με τοπάειϊπρ' 
ν):ηαλΐονοσ τῆς Ηρδῦτον ἰοχ ψας, 8 ποὶ [ἰἴογα]: ἰῃ 1 ἴογ 

252 Ὁ «.. ῶπ, ὦ πα8 ὧν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν κακὰ 

“νενοησαν πρός; ἷῃ 25 ἴον ΤΊ ἴξ πα58 εἶπόν τι ῥῆμα εἰς; ἴῃ 



6 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 08 

Οοά. ΟοΙΡ. (Εἰε! 4) ϑβἰαμάβ ἐμ ποῖς διπλῇ γραφή" εὐλόγησον 

θεόν; ἷἱπ Οοά. τότ, 248 (Η. δπά Ρ.) οὔ {πε πιᾶγρ. ἄλλος" 
κατάρασαι τὸν θεόν. Βεδῖ ἀΥρυεβ ἐμαὶ ἴῃ τό (ἃ γεπάδγϑ ἴα 
ἵἴνο νεγῦβ ὉΥ οὔθ ρῆταβε Ῥδοδυβα ἴπ6 ἰγαηβίδϊοσ τυ ϊϑμαὰ ἴο 
βοξδῃ ἃ ἰοχὶ νηοῦ οοπίαϊηεά δὺρ ἰηβίεδά οἵ 112. Βαὶ ἰἔ τε. 

οτρίπαὶ ἰεχὶ οὗ (τ οοπίαίπεά βλασφημήσει ἷῃ 11} 425, ἴπετα 
ψουϊὰ θῈ πῸ γεάβοὴ ἔογ δνοϊαϊπρ [ἃ ἴῃ τδ; δηά 1 εὐλογήσει 
(ΞΞ ΤΊ2) νναὰβ ἴδε οτἱρίημαὶ ἰεχὲ ἴῃ κι} δ, ἔπεσα 15 {{1|1|6 στουηά ἔοσ 
βυβρεοίηρ' ἰπδὶ δηγίβίηρ Ὀυΐ 1912 5πἰοοά ἴῃ (π᾿5 Ηεῦτγεν οτρίηδὶ 

ἴῃ ιδ, ἔοτ ἰῃ ἃ οοπιρουιῃά εχριεβϑβίοη ἴμαὶ ννᾶ5 ἴο βεῦνε 85 δῇ 

εαυϊναίεηϊ ἔογ ῬοῚῃ ἸΝῸΠ δηᾶ 1212 ἴπ6 ἰγαηβίδϊογ πιὶρμς νν6}} 
μᾶνα ἰϊοννεά ᾿ἰπιβεὶῦ ἴο Ὀ6 ἀοπιπαϊοά ὉΥ ἸΝΌΠ. ὙΠ ροβϑὶ- 

ὉΠ ταπιαίηβ ἐμαὶ ΤΊΣ νγαᾶβ ἃ βαδϑιϊζυϊα ἔοσ δὺρ οὐ π8 Π|κὸ αἵ ἃ 

βίαρε ἰπ ἴῃς δἰβίογυ οὗ ἴπῸ ἴεχί ῥγίογ ἴο [86 εδιίαβὲ ϑψεγβίοηβ. 

Ενϊάξηοσ οὗ 5'πιῖᾶγ οὔδηραεβ ἰ5 οἶεαγ: ποῖδ, 6.,»., ἴδε ἰπβεγίίοῃ 

οὗ 3 ἰπ 1 5. 2553, 2 5. 1215 (νἴ Ὀτίνετγ᾽β ποί68), ἀπά 568 
Οεἰρεγ, σρεολν τ, Ῥ. 267 ἢ. 

ὉΠ Ὁ5] αἱ 42:6 αν ἴπ αυεϑιίοη ; 2.4. ψΒθηθναγ (ποῖα 
ἰδὲ ἐγεχυδηϊαξινα Π.) ἃ Ἴγοῖα οὗ ἔεαϑςί-ἄδγβξ οᾶπιθ ἴὸ δῇ εηά. 
ΟΟΠΙΠΊΟΩΪ ὨΝΠ Ὁ5 πιθδὴβ αἱ 2ὴ6 ἑὔμο; 80 ψ ἢ ἐπα δας 

(6.,. τ Κα. ς'δ); οἵ Ψ] τοΐεγεηοα ἰὸ ἐδ ἔπΐυτε, Ὀεΐπρ τΠθη 
ΡΓΔΟΙΟΔΙΥ τα δ" Ἵν (οἴ, ἐ.». τ Κ. οὅ). 

ό. ὉΠ ὙΠῸ] 530 ν.}δ 2ὲ, 1. 5. 1 14', 2 Κὶ. 48: 1.18; 5ε6 Ὦτ. 

Ομ 5. τ΄. 

Ὦν ἈΦ] 80 δὶ: οἵ. Ζες. 65; ἴογ {πε ἔογοα οἵ ὃ, 566 
ΒΏΒ, ρν. γ56α. 

γ. ἸΟΘῺ] 23 ὈὉΡΌ. 

8. Ὁ] οἵ, Ηδρ. 157; βοπιὸ Μ59 γοδά κ; ἴδε ἰαϊξογ 15 γοδά ἴῃ 

“δ; (ἀ Πεῖὲ κατά, ἴῃ 2) ἰ8ε ἀδι. ΝΙΝ ὃν, οἵ. 3415 (0), τ 5. 255, 

10. Ἐ20] Τῆα νετῦ 5 υβεά νῖτῃ ἀϊβεγεηξ πιοδηϊηρδ ἰη Ηοβ. 

28 ἀπά ("ἢ Ὁ ἔογ 5) ἱπ ]οὉ 3735488, Τῇ τοοῖ Ἴ1Ὁ᾽ οἵ ἼΌ ͵5. ργθ- 
βιυρροβαά, ἰξ νγα ΠΊΔΥ γεν οἡ τπ6 τορίρΖίο ῥίθμια, ὉΥ ἴῃ6 που ἔογπι 

ΠΊΌΘ, Μίο. γύ, ἀπά Ὁγ [6 νοοα]ζαίίοι 6150 ἵπ ΠΟΘ, Ῥγ. 1519, 
μαζθ, δὰ ἰῃ Ηοβ. «2 (ΠΡ, ραγί.). Ὑὴδ ἔογπι ἾΌ"), 25 385, πηῖρῃς 
οοπια εἰμεν ἔγοπι Ὁ οὐ Ἴ0, ΨἘΠ6 ἴῃ 15. 5ὅ (ΠΞΥΦ Ὁ) 1ῃ 8 σοη- 
βοηδηῖβ δπα νοοδ]ζαϊΐοπ ἂγα δ σοπῆϊοῖ. Α εν Μ55 δϑγ 

τεδλά ΠΌΘ, ψ Ποῦ νου ]ά, οὗ σοιιγβθ, θ6 ἔγοπι Ἴ3Ό. 
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ὙΠῸ ἽΝ] 5. -τωσιαξο ἄλλο. 
ΓΟ] 5ἰηρ. δα Ηαρ. ᾽9, 1,8. 345; τὲ ΝΥ. τεηάδγ ὃν ἃ 

ΡΙ. ; θυϊ [Π15 ἄοε5 ποῖ ργονα ἔπαὶ πϑγα τὰ ἃ Ηδδγεν γεδάϊηρ 

ὙΡῸ (Βαδγ), δηγῦ πῆογὰ ἔπδη (ἀ᾿5 τὰ κτήνη Ὀαῖονν ργονεβ ἐπαὶ 
ποτ ννὰβ 4 γϑδάϊηρ' ἸΠΡΌ. 

ΙΣ. ὈΪΝΝῚ] ἴῃ 25 οὐχ (αἴτεον ὙΨῈ)): 80 πεῖὸ ΜΒ κοο 17; 
ἃ ἀλλά ( -Ξ οὐγε, ττῦ τ 2). 

12] Ἐδο. 102 οπι. ; οἔ, (πα. 

νον ΘΒ] οἰεμαν εἰ ρεῖοαὶ (966) ἐγ ̓ δ τοῦϊ! πιοὲ φερε ἐλδέ, οἵ 
ΜΠ δίγοηρ δϑϑενεγαίίοη (α-Κ. 1496), δωγεῖν ὅδ τοῖϊϊ σμγϑθ 
ἔλεε. 

ΤῈ Ὁ") ἴο ἐὰν ὕπεο (ἀεβαπι!γ); 50 653 2ιδῖ, [πῃ 2 Ἴ)5 ὉΝ, 
τυϊτ νατίδπιβ σον. (ὗ ἴῃ 111 2ὅ 638 εἰς, ἴῃ 2181 ἐστί. 

12. ὙΤ3] ἐπι ἐὰν λαμπά, ἰμαὶ 15, ἐπε ἐὰν ῥοιοῦν, ἴο ἄο πῆαὶ 
που τ ἢ Ὠΐπὶ ; οἵ, σπη. 1656. 80 485. 

Ρ»] ἃ ἀλλά; 25 1κ, ἅὰ μόνον. 
ΤΥ πρϑη ὉΝ ΜΌΝ] αὐτοῦ μὴ ἅψῃ τε γλ δὰ γϑιε: οἷς 

ν.ὦ} ,χ, Βοῖίϊ ἰάϊοπιβ δὲ ροοά Ηδθῦγεν : ἴογ 33, οἵ. Εχ. 

241, 

ἋΣ ὉΜῸ] Ζγυ»ι (δεί,ρ) ἐπ ἐλδ ῥγέδόηοο οἵ (οἴ. αη. 4439) ἰ5, 
{|κ6 Ὁ ὩΝῸ (27), νοι ἰ8 αἷϑο νϑῦὺ τάγα (ἔχ. 103}, δηά, 
ξοΠοννεά ΌΥ 4 ἀεδηϊτίοη οὗ ρίαος, ἴων. τοῦ, δπά, βοπιεννῃαὶ αἰ αεγ- 

πεν, 2 Κ. 1614), ἃ πιο ἐὀχργεββῖνα δαυϊναϊεπε οὗ ΠΝῸ οὐ ὉΡΌ 
ννΠΟἢ ἀγα σοπηπΊοΟΥ υβεά τῖτπουΐ 28. 

13. 5 Ὁ 055] Φὰ οἱ. : υἷι Ξἢ), οἴ, νν." 18, 

[5 5...) ὉΠ 5] το6γῈ ὁαέέηρ απο ἀνγίμξέμρ; Ὅτ. δὶ 135 (1); 
ἴῃ ν. 3. τε ραγίβ. ἀγεὲ υδϑᾶ ἱτἢ ὉΠ: Ὠγ. 22. (5). 

ΤῸ] οἵ, ν.1δ; οἵ, νι. 7 15. ἀρβεπὶ ἔγοπιὶ 45 Ῥοΐἢῃ Βεῖα δηά ἴῃ 
ν.}8, ἔτοῦι (τ ἰῃ ν.}8; δηά ἱπ Ἐ) ἰβ ργοῦθδοὶν δὴ εχρίαπαίογυ 
δἀὐάϊίοη, ᾿Ἰδουρῆ ἐμ οπιίβδίοη ἴῃ ΜΘ κα 40 ἰη ν.}5, δπά 
ΜΒΈ5 Καα' σαὶ, 284 ἴῃ ν.18, 15. [655 ργοῦΌΪΥ οοπίϊπυουβ οογγεοῖ 

ἰγδάϊκίοη ἤδη δη δοοϊάεηΐαὶ γοΐυγη ἴο ἴδε οτἱὶρῖπαὶ ἰοχὲ ἐπγουρἢ 

ἃ ἰαῖε δοοϊἀεηΐαὶ οπιὶϑϑίοη. 

τ4. ἸΝ ΟῚ] καὶ ἰδοὺ ἄγγελος -- ἼΚθῸ ποτὶ. 
ΝΝΔ] ρὲ. (ἀπά 50 ἴω νν.ἤ1δ' 17. 18), ποῖ ραᾶγῖ. : ἔογ ἴῃ οβίγ. 

ΚΒ ἼΚΡῸΥ . .. ἘΝ, οἵ, ὅπ. γ19 λδ', ἀπά 5εὲ Ὦγ. ὃ 78 (3). 
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ΝῊ] ὅτ τ αὐτῷ: 95. (ἀπά 50 ἱπ νν.35 17. 18) σιν : [8656 
ΔΓΕ πιεγα πρὶ βοδίίοπβ.Ό [Ιἢ (δ ἰη νν.᾽δ 11. 18 τῇς ρΐυβ ἰ5 πρὸς 
Ἰώβ (»ἱτὰ νατ᾽ηῖ5). 

ΓΎ ὙΤΊ] ἰῃς ἔδπι. οδηποῖ ὈῈ νεγὺ 58 {|5ΔοίουἽ Ἔχρ  αἰπεά. 
Ιη αη. 3313 πη! ἢ Κίηθ ἀγα γοξογγοά ἴο, δηά {πὸ ἔδηι. 15 ἡδίυγαί ; 

Παγα ἔεημαῖα οδίξ]α αύὸ ποῖ ἜἼνεη ὑγίποίὶ ραν ἱηνοῖνοά. (ι. τῃ6 

τηᾶβο. ραγί. ἴῶ τ ΟἿ. 2739; δηά ποίς ἔπε πιδβου]π68 ἴῃ 35 ἤογα, 

Ἐν, οοσι «ον; Ἰ»ο2. Βιυ. βυρρεβῖβ {μὲ ΠηδηΠ ἰβ ἄπ ἰο 
πλϊβοορυίηρ ὈΦΡΠ υπάεγ (Πα ἰηἤμπεδηοε οὗ ἔνο [ο!]οννίηρ᾽ ψογά5 
ἴῃ Γησ; ἰδ τηἷ5 ψεγα ἴδ6 οαβ6, ἔπ πιδβ5ς. βυβίχαβ ἰπ ὈΠΡΤ ὃν δηά. 

ΠΡ ψουἹά Ὀ6 δὲ οὔςε εχρίδἰηςά : οἰμεγινίβε ἴμεν πιυβὲ 6 6χ- 
ΡΙαἰηθά ἱπ δοοογάδπος τυἱτ Ο-Κ. 1350: τπδη ορ. ὨΠΙΘ2Π, 393 ἀπά 

(αἴτεον 0) Ὡπῦ, ὈΠΙ3ιὲ δῃά ὨΓΡΤΙΝ 'ἰπ 4215, 
ὩΓΤῚΤΥ ὮΝ] αἰονιροίάε 4 ἑδενε; τυ (ἀπά αἷδο Ὑ- δ) 

πιεδηΐηρ ὅν ἐλε εἰαε(ϑ) οὐ ἰ5 πιούβθ σοπητη ον ἔο ]οννοὰ ὉΥ ἃ 

Βοορταρδίοδι ἴογπι: οἵ, 6.,». Νυὰ. 345 ΙΓ ἢ. ἴδεγο. Εογ ἴῃς 

πᾶ. βυδῖχ 566 ἰαϑί ἢ.; ἰξ 15. ἱπιργοῦδοϊς ἐμαὶ τς τοδάϊηρ 

ΤῊ ὃν ἴῃ 5 Μ55 Κ'ς: τεργεβεπίβ {π6 οτἱρίπαι ἰοχί. 

15. ΦΌΓῚ] ἴδπι. νἱἢ {Π6 πᾶπιῈ οὗ 8 οουηίγυ υβεα 45 δα 
πᾶπια οὗ ἃ ροορί6: α-Κ. τ22ὲ. Εογ δ), ἐο Λε τορι, αἰδαοξ, 
οἵ, ]οβῃ. αἰ (ἢ 3); Παγα τῆς ρεγβοηδὶ οὔ͵. ψυἱτἢ 3. ἰ5. ἀΐ5- 
Ρεηβοά νυ, πα ἐχργαβϑίοη οὗ ἴῃς οὐ). ἴῃ ὮΠΡΩΣ βυβιοίηρ, 

ΣΤΡ] Ὅτ. 8 69; 6-Κ. 496. 
ὙΠῸ ὋΝ ΡῪ] ἃ ἐγὼ μόνος, 2 «αν Ο 5], ἀπά 50 

νν.Ἶ6. 17.189. 1 ψουϊά δ6 νοΙῪ υηνῖϑα ἰὁ0 ἱπέεγ ἔγοπι {πεβ6 
νογβοηΒ ἴπαὶ 38 δἱ δὴν {ἰπ|6 ἰδοίκοά ΡῪ; οὐ {πε οἵπού δαηά, οἔ, 
6η. 4735, ψἤεγα 35. αἰβο μδ5 ἴον Ἴ25 . . . ΡῪ ΟΠΪΥ γ0...Ν.Ο. 

16. ΓΙ. .. [ΠῚ] οὗ 2133.3δ; δηά αἴ50, δ.}., απ. ΟἿ, Ἀ8. 758: 

δηά 566 ΒΏΒ. , -.Ὁ. π|, 1". 

ὈΤΟΙΤ,Ο ΤΡῸΣ ὈΥΙΣΕ Ὁ Ν] νεῖν Ὀσίκ τ οἵ, πτ ΤΚ, 
Να. 11:8, 1 Κι 1888 (5) 5 σε ὅ8π)}; ἢ πη Ὁ... ΨῈ, 
οὗ. 2 Κ. 110. 12..1. ΠῚ ἐπα οοπιδίπαιϊίοα οὗ ἔπε ἔνο ἀεῆηϊ- 
ἰοη5 οὗ {πε ΠρΒεπίηρ-ἤτα ἐουπά Πεγὰ ἴῃ 33, Ὀυΐ ποῖ ἰη (δ, ἔγοπι 
νΠἰοἢ Ὀποκ 8 δρβεηΐ, οἵ,  Κ.. 112 ἴῃ πιοϑὲ εῦγενν Μ55 (δαυὲ 
1ιι Μ55 απά αἷ5ο Οὐ οπι. ὈΝθμ), τ Κ. 1888 (ἀΞ,, Ὀυϊ ποῖ 
8); 566 αἷϑξο 6η. 1955 ὈΌΦΙ [Ὁ ΠῚ ΠΝῸ ΜΚ. Α5 ἴῃ 2 Κὶ τῶν 
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80 Βαγα ἔπε ββογίογ ἰεχί οὗ δ πᾶν δ6 ἴδε οτἱρίπαῖ. (ὅλ δἀάς 
ἐπὶ τὴν γῆν---Δηοῖποτ ἔογπι οὗ δπιρ! βοδίίοη. 

ὨΥΣ)22) (ἃ τοὺς ποιμένας ἀπά “ὅ Ἰ2αν; ἄο ποὶ Ῥοΐηξ ἴο 

ἃ νατῖδπι ΡΒ, Ὀὰϊ ἀγα ἱπίεγργοϊδεοῃβ : δηὰ 50 ἴῃ ν.19 ὩΣ Σ ἰ5. 

ἱπϊεγργεϊεά τὰ παιδία σου ἀπὰ ἸωὼνΝ ). 
17. ὈΥΤΌΣ] 45 ὈΤΦΟ βΈπαγαΙγ, 50 ἰβ ὈΣἼΦ9 οἴδη υ56ά 

πἰῖδουΐ τἢς γί. ; 80 τορι ΑΥν ἱπ ὈΡΊΦ ΘΝ, Ὀυϊ 566 4͵50, 6.7. 

4 Κ. 2ς"", 1εγ. 3712. (ἄ οἱ ἱππεῖς ταν 6 δὴ ἱπιογργαείαιίοπ 
ἀπε ἴο τεραγάϊηρ ἴπ6 Ομ ξβαῃβ 88 οδνϑίγυ 2α» ἐχοσίζεηοῦ (οἴ. 

ΗδὉ. 18., 7εγ. 632), [ἢ δὴν οδβὲ βυοῦ ἃ γεδαϊπρ' 85 ὈΦΡῚ ουά 

δᾶνα πο οἷαἷπι ἴο δοοθρίδῃσε. 

ΟΝ] (πα! ταγγ) οονεῤαμέες, 15. Ὁ οἾἉ, τ 5. 111} (ντἢ 
νΌ. Ὁ 45 Βογθ) 1277. 

ὃν ὙΔΘΘῚ] γ"ιαοδ α ταϊαῖ ὠρορ, γεἰ} ας ἐωνιάογονς μον: 
οὗ. 15. ο᾽δ(10 2οΣ (ὑμ), πογα ἔπ δἰίδοι ἰβ πιδάς ἔγτοπι δπιθυβῃ, 
ἀπά 1 8. 2γ8 30" (Ῥοτἢ δι) 16, σατο ἐδπ6 αἰίδοῖς 15 ἐπ ργαϊυάβ ἴο 
Ρίυμπάετ, Ενεη ἰ τΠπ6 πιεδηΐϊηρ ἴῃ ἴπ6 Ῥραββαρεβ οἰϊβά ἀδνείορεά 
ἤοῦι ἴπ6 τοοῖ πιθδηΐϊηρ' 20 οἰγέῤ, Ὀδοδυβα δυο δὴ αἰίδοῖκ νὰ 5 
τεραγάβαά ἃ5 ἃ μέξέμρ ΟἿ᾽ 97) (ομθ᾽ 5 5ῃε]16γ), 88 ΒΏΒ. βιρρεβί 

(οἴ. Μοοτε οὐ Ϊρ. 955), ἰῃε βθηβε οὗ δπιεγρϑηοα ἔγοηι βῃδϊξεν οδῃ 

δΒανε Ὀδοη ἔε!ξ νον ἰδίαν 1 αἱ 41] ἱπ [π6 ραββαρεβϑ οἰϊεὰ ἔγοπι 

58ηι. οἵ βογε: οἵ, αἷβο Ηοβ. γ1 (υἱέμους δῳ). 
18. Ἵ"] ροϊπε 9: ἰδ 15. δἰτορεῖπεγ ἱπιργοῦδοϊς ἰπαὶ {πὰ 

οτρί αὶ τ γξος ἱπίεπάθα Ἵ ἴῃ νν.1δ 1, θυῖ Ἵ (ΜΤῚὴ πεγα, ποῦ 

ΝΟΥ ῬτοῦΔΌ]6 {παὶ ἢς ἱπίεπάςα ἽΚ {πγουρπουΐ; που ρἢ ἔογ {π6 
ῬοΒ5: δ} γ οὗ [Π15 8εῈ ΒΏΒ., σιν. Ἵν», 1}. 2. ϑοπιῈ Μ55 γεδά Ἣν ἤϑσα. 

ΤῊ οπιῖς: οἵ, ν.ῖδη. 

19. ἼὩΜΏ] »,»ονε ἐδε (7}ανὶὴ τἰδό οὐ, οχρτεβϑίηρ πιυσ ἐπ6 
βᾶπι6 ἰάδδ 848, Ὀυιί Ἔχριθβϑϑίηρ ἰξ [6855 βίγοηΡῚΥ ἴπαη, οὖν ρῆταβα 

διοσοῤῥίηρ “0705: οἵ, 15. “τὶ, 

ΜῊ] 58εγι εν Ὁ) 8 τϑαυϊγεά ; Ῥυξ 566 α-Κ. 1452, ἴογ 
ΘΧΔΠΊΡΙ65 οὗ νΌ8. πιογα τοπιοῖα ἔγοπι ἃ ἔδηι. 500]. Ὀαΐηρ᾽ πιᾶϑο. 
Εογ 3 28) οὗ νἱηά, οἵ. ΕΖίκ. 17}. 

ὉΥΜΩΓῚ] ἴῃ νν.ἕἦ5. 16. 17 οὗ 700᾽5 βεγνδηΐβ (εξ. 6.,». Νὰ. 2253, 
ΚΕΝ. τἐγυση δ); Πδγα οὗ Πἰ5 οἰ ]άγεη (οἴ. 295; αἴ50, 6.9.» 1 5. 16}, 

ΚΝ. δὰν ολέϊάγομ) ρτιπιατῖγ, που ρ ἢ ρογδαρβ  ἱἢ (Πα ἱποϊυπίοη 

25 
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οὗ {πὰ βογναηίβ δἰἰεπάϊηρ ἰπεπὶ οὗ ννῆοπ), ἴπε πιοββοηροῦ ἰ8 

[Π6 ΟΠΪΥ οπα ἴο εβοᾶρε. [πάδεὰ {π6 γερειἰοη πεγα, ἢ ἃ 

αἀἰϊδετοηΐς βϑῆβθ, οἵ {πε βαπΊα ἴδογπὶ δαὶ 185 υξοα ἴῃ νν.}δ- 16. 1 

ΤΏΔΥ Ὀ6 ἄν ΡΔΙΙΓΥ ἴο {π6 ἕδος {μαὶ 'ἴξ ννὰβ σδραῦῖβθ οὗ ἃ πιοῖδὲ 

ἱποϊυϑίνα πιεδηΐηρ ἴθδη 23 (ν.͵8), ρΑΓΕΠΥ τὸ {πε ἀεβῖγε ἴὸ 

τιδὶπίδίη τΠ6 ρτεδίεβδε ροβϑίθ]α νεγῦ αὶ 5: πη}! γ τ ἰῃ 1Π6 πιοσβαρ 5 
οὔ ἴῃς ἔοιιγ πιαββθηρ Γ5. 

20. ὙΦΝΝ] δ καὶ κατεπάσατο γὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ ἴτοπι “212: οἵ, ἃ 5ἰπιῖΐαγ θυϊ ἐγαρπιθηΐϊδευ δάάϊκίοπ ἴῃ 

Κα, τοῦ, νοι δά ἀ5 γ»1} Ὀεΐογα ὅ8᾽. 

ὙΠ.) ἀλη Ὁ τῷ κυρίῳ. 
21. Ὁ »] δοο. οὗ {με βίδίε ρἰδοοά ἔγβὲ υἱὲ θπιρἢδϑ:8 : οἵ. 

4.5. ΑἸ. 235, δά 5ε6 6-Κ. 1185. 

ὙΠ] ἴον τῶ; 6-Κ. 231), 743. 

ΓΙΌ] «οἴ, ὃν ἴῃ 3.1... 

ΓΤῚΓΤ] 500]. ρΙδοθά ἢγϑξέ ἔου διυηρμαβίβ. 

] ( -- ὡς τῷ κυρίῳ ἔδοξεν οὕτως ἐγένετο. 
22. Δ] ὅτ - ἐναντίον τοῦ κυρίου (4 " - οὐδὲ ἐν τοῖς 

χείλεσιν αὐτοῦ); 4 Μ55 Ἐπ᾿ ἜΠΟΨΙ (οἴ. 219). Απιρ!βοδιίοηβ. 
Ὃν ΠΝ ἹῸΣ "Ὁ] ἴδε νετθ δὶ Ἰάϊοπι 15 85 ἴω (79, ΠῚ) Ἴ29 [Ὁ 

Ψη (χα 5. 66, 105. γῖ9, ΡΒ. 6856), ὁ φρίσσ, ἴ.6. αφρογίδθ, ρίονν 
(ῥγαΐξε, εἰγεηρέλ) ἐο γαλεσσλ, ἐ.6. ἴο δοκπονϊεάρε μαι Υδμννοἢ 
15. βἰογίουβ, ργαιβαυνογίῃγ, οἵ. βίγσοῃρ᾽; οὗ. δῖβο 1 5. 188, ψῆδγε 

ἐλὲν δαυὸ ρίνοη ἰο νὸ ἐλομξαμῆς τιθϑηβ πο δανα ρίνδῃ 

ϑδ τεϑάϊε ἔος δανίηρ 5ϊαΐη τπουβαηάβ. [τ 5 ρίδίη ἔγοπι 
δε οοηϊοχὲ {παὲ Πόδη 18 ἃ 4μ8!}γ, οὐ πιοάδ οὗ οοπάμποϊ ος ἐμ 
|κ6, παῖ 15 ποῖ δῃά ουρῆξ ποὶ ἴο Ὀε 'ἰῃ ἀοά: δηά {πε Ξεηΐεπος 
Α5ϑογίβ ἰῃδί οῦ ἀο068 ποῖ ἀϊξογοάϊε αοὐ ὉΥ δϑββογίίπρ' δὶ ἢ6 

[5 ἀϊβρίαγεά 1τἢ]5 αὐ! : ἰη ΕΠΡΊ ἢ ἰάἄΐοπι [οὉ ἐλαηρθαῖ ποῖ 

Οοά τοί (ἈΝ .) πη. Βυῖ νψῆαϊ ργεοίβεϊυ ἰ5 πῃ Ὁ νὰ πιυβὶ 
ἀἰβηνββ ἴπ6 νίαενν ἰπαὲ ἰξ ββουϊὰ ΡῈ ροϊηιθά ΠΡΕΕ, ΠΟ 
ΕΒ Ποἢ πιαϊπίδίπϑ ΟὨΪΥ ὉΥ αἰ θιϊπρ ἴο ΠΡΒΗ τπ6 υηβυρροτγίεὰ 
Δηἀἃ ἱπιργοῦδῦ!α πιεδηΐϊηρ 2γυζεσί. ἴῃ 2412, οὐ {π6 οἴποῦ πδπά, 
πρθι (93) πιᾶὺ ὃε ρῥτγεξεσγεά ἴο ΠΡΌ (ΜΤ). Τα τοοῖ οἵ πόδ 

πυυϑὲ δ6 ὉΠ; ἀραγί ἔγοπι 8 ἰῇ Ἐξίκ. 41)0Ἐ 1.6. 2238. τ ΠΙΟΝ μας 
ἴδια βαπιθ πιδαηΐηρ 88 θδῶ, 2λαΐεέεν, πὰ ἴδε ργορθγ πᾶπιεῈβ ὉΠ 

δηά δηΠ ΤΙΝ, ἴπε τοοῖ ἀρρεᾶγβ ἴῃ ἴδε ΟἿ. οηΐν ἴῃ ἴῃς ἔογπις 
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πϑρῃ Βετα, 243 (), 76εζ. 2318, απὰ δ8η, 65, 1,8. 26; ἱπ ΝΗ. {πε 

[ογπιβ ΠΡΌ. ἀπά ἰδ ἄδποηι. νΌ. δβο ἀρρϑᾶγ (οἴ. ἱπ Αγϑπι. 

τα Πῆρ4.}; μὴ οοσυγα Π ἢ νατίουβ βῃδάθβ οὗ πιεδηΐῃρ' ἴῃ 

Ατγδαρίο. Τῇ διηπάαπιοηίδὶ ππδδηϊηρ οὗ [ἢ ϑαπ τὶς τοοῖ 566Π15 

ἴο πανὲ θδεῃ ἐ δε ταυοιγίεες (του ρ ἢ {πε [055 οὗ βδᾶνοιι); [86 

νατίουβ πιοδηΐϊηρθ οοἰϊεοϊεά ὉΥ [8π6 ἔοτ .Δ5 πιδᾶὺ πᾶνα ἀ6- 

νεϊορεά ἴῃ {π|5 ογάδγ: (1) ἴο ([ο58 ἃ ροοά βοθηξ ὈΥ 186) περίϑοϊ 

(οὗ ρεγῆἥιπιθ, (2) ἴο θὲ ὑπρεγέαπιεά, (3) ἴο Ὀ6 11}-5π|6}ΠἸηρ΄, (4) ἴο 
βρῖῖ οὐἱ (τε)εσίαρ ταὶ 15. 11-σανουγαά): [(8η6 οἰΐα8. οἱ 9 δὸ 

ἀλλ καοϑ, λό ἐασίθα ἐλα τοαέον οΥ ἐλ6 «.α πε «ῥαέ ἐξ ομέ, (5) ἴο 
βρί (σβεηος ἔξαγε πιοδηΐηρβ ἀδνεϊοροά). ἴῃ Ηδῦτεν {δ6 

τιεδπίηρ ἐαϑίοίθος 15 οἷθαγ ἴῃ ὑρῃ, 70. 65: οἵ. πὸ )1, σαἰἱδα ,:Ἀ, 

π οοηίῖταβε ἴο ὅ85 ΣἼ, μρραϊσα βεολ (ϑμαθ. 1285. ὙΤδεποε οὗ 
πηογαὶ βανου τ ββηθββ, ΟΓὁΎ ὑηϑανουγίη658 (οΐ. Αγαρίο (4)); 50 ἱπ 
[4. 216 (ὑβη οουρίεά τἴῖῃ τ), ]6ετ. 2318 (πῦ8η), δηά στ 
νατίουβ αἀἰβδτεποαβ οὗ πυιᾶποα ἴῃ ἰαΐον Ηθῦτγον, 85 ἴῃ δα ἴοϊ- 

Ἰονίηρ᾽ οἰϊεά ἔγοιπι ἴεν, Δ'41 ἵν. 6ςοα, ὁ, δηά Ολαϊά. ῬἩδγίθ᾽- 

ὁμοῦ, 5φ49α. [ὉΠ ὃ» ΠῦΒΓΨ ΠΡΌΣ ΥἹΣἽ (οἵ, 79 μὴ) ὃν ῬῬθπ.Ὲ), δδσ 
τρησεομῖν ἐλίηρε τολίολ ἐλάαν ὠποσορεῖν φρο αδομέ ἐλδ νιαηηπα; 

γόδη ὃν ΠΡ), απ ὑρνποάεοξ ἀΐδς; δηὰ 566, ξυγίμοτι, ϑοζα 36 ἔογ 

δρη οὗἩἉ ἱπάυϊρεποθ, δῦβεηοα οὗ οοπῖγοὶ ἰῃ ψόοπιθη. Τἤυβ ἴὸ 
δϑογίδε πῦβῃ ἴο Ὑδηνθἢ 5μου!ά ἱπιρὶν τορδγάϊηρ Βίπι ἃ5 μανίην 
ἰοδὲ ἐδ πιογδαὶ βανοιγ οὔ 48} ὺ νοῦ μαὰ Ὀδαη οπαγδοίαγϑες 

οἵ μῖπι, δηὰ ἴπυ5 5 πϑᾶγ δκίῃ ἴο ᾿ῬῬΡΦΌ ἼΒΩ (403) ου οπμβ ἱπίοι- 
Ρτοίδαίίοῃ οὗ παῖ ρῆγαβε; ἰΐ 15 ἴπυ8 πιογα ὄὌχργεβϑῖνα ἔπδη 

οοη͵δοΐζαγαί οπιοηἀδίίοηβ νηοῦ ἤανα Ὀδθη βυρρεβίεά ἔογ πΌθΣ, 

βυοῦ δ5 ΠΟ οὐ γῦὩ) (Βεετ); βἰ πη! αν ἱπ 76γ., Ὑδμ ἢ 5665 ἴῃ 

ἴδε Ῥγορμεῖβ πῦ8η, οὔ πιοσϑὶ ἀείϊεγιογαίίοη : [ἘΠ 6Ὺ 511} ργορῆδϑυ, 

Ῥαΐϊ ποῖ ὉΥ Ὑαδνεῆ, ποῖ 50 85 ἴο ἰδεδά ἴδε ρεορίε αγίρῃϊ, Ὀυϊ ΌῪ 

ΒΔ], δηά 50 85 ἴο ἰεδὰ ἔπε ρεορίε δϑῖγαυ. ΤΠ Νειβίοηβ ἴῃ ΠΥ 

ο836, 85 Βεο δάπιίβ, γίνε πο ᾿υβιϊβοδίίοη ἔογ δπιεπάϊηρ᾽ πῦθπ 
ΑΥΑΥ δετα; ἴΠ6 δχδοὶ ἤανουγ οὗἩ ἴ([Π6 Ηεῦγεν 15 ἀἰθβίσυ!ς τὸ 

Ῥύεβογνθ ἰῃ 4 ἰγδηϑβίϑιίοη, δυΐ (π᾿ ἀφροσύνη, Ἀδτε δηά αἴ5ο 'π 

[,μ. 413, 5 ἃ ἰοϊεγανίες αἰίεπιρὲ ἴο τεργοάυος ἔπε ἰγαηϑίεγγεα 

τοοσαὶ 5βθη86 οὗ πε ψνοτα. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1], 

:. ΤΠ ὧν ΕΝ, (2)] (ἃ οπι. : {μ8 ἰα5ὲ οἴαυδε οὗὨἉ (δ8 

ν. ἴα δεῖ (ἐδ. ἰπ ΒΔ) ἰβ ἔγοπι Αᾳ. Τβεοά. ; 8ε6ὲ Εἰεἰά. [πῃ 
ἸῺ τῃ6 νοτάβ αζα ἃ αἀϊξοργαρῃ ; ἔογ οἱ. 186. Ὁ]. Βυ., Βοννενογ, 
οοηβίάον ἴα αὔβθησα ἔγουι (α ἰο θ6 ἄτι ἴο τοϊρίουιβ βογιρίες 

βραϊηβὲ πιδκίηρ ἴδε ϑαΐδη αυΐῖα Π|κὸ {πΠ6 οἵπεγ δηροῖβ; ἱπ παῖ 

οᾶβ68 Βεογ νουΐὰ δά ά δε οἷαιι56 α'5ο ἴο 15 (50 95). 

2. ΤΟ Ἴἢ] αἴ Ῥνο. 

ὝΝΗ ... Ὁ] δ΄ τότε εἶπεν : οἱ. 17 καὶ ἀποκριθεὶς 
νον εἶπεν. ΜΒοῖμον (π᾿5 ἰοχὶ τψὰβ δοίυδ!ν σῃογίον ἴβδη 38) ἰ5 

ποῖ αυϊξε οοτγίαίπ ; {π6 νατγίαιίοη δ5 δείννεεη 1 δηά 2' πηδῪ ὃς 

ἄνα ἴο ἀεϑῖγα ἔογ ναγίεϊυ : ποῖα {πδΐ ἴῃς τεπιδϊπάδγ οὗ ἴδε ν. 

ἷβ αἷϑο ἀἰβεγεπιίν τοηάεγαά, δπὰ δαὶ ποίϊπεν γοπάδγίηρ [5 

Π|ογαί. 

3 Ἴ3Ὁ] Βεεδζ οἷαίπιβ ἐμαὶ 1Π|5 15. οπιεεά ἴῃ (α: οἵ. 15; δυῖ 
1π|5 15 ποῖ αχυϊΐ οεγίδίη, ἔογ ἴπεγα γα ἔυγίμογ ναγίαιοηβ ἴῃ 

18 δηὰ 25 (τ: οἵ. ἰΔϑὲ ἡ. δῃά 566 οἡ 13. 

 Ἰνα Ὁ ὌΓΡΌΓΟ ἸΠΏΓΩ ΚΓ ἸΣΤΡῚ] τμὲ Ἔχδοὶ 
τεϊδιίοη οὗ 656 ἔννο βϑϑῃίθηοθβ 15 ποῖ οἷθαγ; τνᾶνν οοὴν. ἢ 

1π6 ἱπιρέ. σαπποῖ δχργαβϑβ αζέλοισὰ, ἐπε ορίίο οὐ; ἘΝ., τῃπεγείογα, 

πιυδὲ ὈῈ αραηάοηθβά. Τῇὰ νᾶνν σοῆν. οδῇ ὃ6 Ὀεδί δχρίδἰηδά 

1 να ἰγαηβίδίε : 4Ὅπῶὼ ὧδ οὐδ τηεαϊμέαίης ἀὲς ἐρμέσργέν, απ 50 

(Ὀυ. καὶ γ4φα) ἐῥε ναΐη λαοί ἐλοιε φρέϊοσαῖ τπ|6 αραΐης λένε ἐο γωΐπ 
λώμ ((--Κ, ταδὶ οἵ, Κὄη. 369λ); Ῥυξ, 1 τη15 Ψεγς ἰηϊθηάσά, 
1ῃ6 ροϑβίτἰοη οὗ ὩΣΠ ἰ5 βίγαηρε ; (ῃΐ5 πιρῃϊ, τπογοίοσθ, 6 

τοὐεοϊεα ποῦ οοπβάεηιν, ἱἔ τς αἰϊεγηαῖνα νεγα αυἱῖα 54{15- 

[οίοτυ : 446 ἐδ νπαΐρἑαΐης ... απ γοέ (Ὠτ. κὶ 74 (})) “σι 
λαεέ θρἰοθά, εἴο. Ὦτ. (ὃ 79) ἀρρβδγβ ἴο γεΐεσγ ἴῃ: βεοοηά οἴδυβ 

ἴο ψπδὲ ἰβ γαῖ ἴο οοπιθ; 86 σοπιραγοβ 76Γ. 38) Ἴ2Π δὲ ἸΟΟΤΙ 
ΠΟ, {({πὲ γ Βᾶνς οδϑὶ Πίπι ἱπίο {86 ρἱ1) αμαᾶ ἀξ ἐς ροΐμρ' ὁ» 10 αἴέδ, 

Ῥ5. 2919; 30 μεγε, μά ἐλοιε αγέ δμέϊοίμρ "16. 
ΕΣ 
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ΓΙ ΟΓῊ] οἵ, τ 5. 26}, 2 5. 24, 
»53.2] ἃ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. .. ἀπολέσαι, οοττεοιν 

ἱπογργοιίίηρ τ86 βυβῆχ 50 85 ἴο [ἰπ|ϊϊ {Ππ6 γυΐη ἴο τ1Π6 σοοάβ οἵ 

ΡΓΟρδγΥ οὗ [οὉ; οὐ υῦ2 566 18. 312. 

4. Ψ ἪΡ] (ὰ ἀνθρώπῳ, ὦ ) 2, Ξυρξεβί ΓΑΣ ἔογ ψ πος 

αἶβο ῷ ἢ τὶν βἰαπά (οἵ. σὰ. 87 3). Τῇε ρυποίιαίίοη 

οἵ ΜΤ πιᾶὺ δε ἄτι ἴο τερδγάϊηρ' ϑμμὸ 5 γοίεγγίηρ' ἴο [οὐ (οἴ. 

11. 8), ἀπά τον Ἴσν 59 85 τ 9 σις 65. (οἵ. 119. 1), 1 ἘΠ 6 νϑῦν 
βἰ ταῦ βαπΐθησα ἴπ (Δ. 87, 37 15 οἱ δαγὶν ἀπαγίῃγουβ; γαῖ ἢ 

Ὦ ποτε, οἵ. 1 5. ο᾽. 

ἫΝ ἽΝ Σ] ποῖ ἃ ἔογπι οἵ Ὄχργεβϑίηρ πε ἐσχς ἑαϊίονἔς, 
ἴογ ἴπ|6 ργερ. υδεά ἰῃ Εχ. 21:53, ἴων. 2418. 39 15. ΠΠΠ ἐπ δίασο οὐ, 

ἐπ σονιῤοποαίίον )0»7, θὰ ἰῃ Ὠϊ. 1051 2 2γεέίέ, ἀπὰ ἵπαγα ἰβ πὸ 
δνϊάδηοα {παι Ἵ"2 οοὐυἱά 6 διλδιυϊοα ογ οἰἴποσ οἵ ἰῃοβα. 

ΕἸἰῖπογ (1) ἼΡΩ 85 πεγο 15 σοπιπηοη πιοϊδρῇ. πιεδηΐηρ,, ομ δελαζ 
ὁ (εἴ. ε.,ς.ὄ 15. 819, 2 5. 1216), ἀηὰ {πη {π6 πιεδηΐηρ᾽ οὗ [π8 οἴδιιβα 
15 οοπιρίοϊεά ὃγ {π6 νΌ. (7) ἴῃ (Π6 ποχὶ οἱ. (οἴ. 16. 1515); ογ, 
τῆογα ὈγοῦΔΌΪγ, {πΠ6 οἴαιδο Ὀαΐηρ 4 ργονεγθϊαὶ βαγίηρ', 5οπια 

δι νῦΌ. 45 15") 8 ἴο 6 υπάεγοίοοά ; ἴῃ οἰἴποῦ οᾶβα ννὰ τηϊϑῖ 

τεπάευ : (ο»δ) σζίημ (τοὶ α γπᾶρὶ ρέυε) ον δολαζ οΥ (α»"ποὐλενὴ τίη; 

οἵ (2) ἽΡ5 πα5 ἰΐ5 1ἰτογὰ] πιϑδηΐϊηρ τῤορε οὐ αδομέ (]οη. 427, 

Ῥ5. 35 1301), ἀηά τνὰ βῃοι!ά γεηδδυ νυν ἱτἢ Θοδυ!οη5, Μεγχ, Βι., 
ολ6 σχζέρ (65) ρον (αποέλογὴ ἐζέη. 

Ὀ5Ὴ (ἃ οαι. 1. 
ό, γᾶ. ΟἿ. ι13 πη. 

70. Ἴ"] Κιδίθῃ : Ἴ, Ο τὸ οζ΄. 
8. 0] ποὲ ἐγαπβίαϊθά Βγ (δ. 
ἽὝΝΠ ΤΙΣ] ὦ -᾿ ἔξω τῆς πόλεως--α οοττοοῖ, Ῥαΐ ἴον 

παῖϊνα τεδάδγβ δἢ πα βϑάγυ Ρ΄055. 

9. ἽΝ] (ὰ ργεῆχεβ χρόνου δὲ πολλοῦ προβεβηκότος. 

ἽΔῚ ΤΊΣ] ἱπιδσγοραῖίνε : α-Κ, τϑοα. Εογ Ὑν (ἃ [85 μέχρι 
τίνος : “ψδησα Μεγχ, πε Ἵν (οἴ. 85). 

ΤῊ] 5ε6 τό η. Βείογε {5 ψογά (τ Πδ5 ἃ ἰοηρ ἰπβεγεοη, 
οὔ ψΠοἢ 5ες [πίγοά. 

το. Γΐ., ὝΘΕΤἪ] (ἃ ὁ δὲ ἐμβλέψας εἶπεν αὐτῇ. 
ἩΣΊΣ . .. ὝἼ2] οἵ. θοῦ... 3, 2 5. 3584; ψῆῇ 
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Το305 ΠΗ͂ ἴῃ οοπιρανίδοη, οἵ. ὨΔ02)Π ἽΠΝΞ, 2 9. 1338; ἽΠΗ 
ΣΥ͂Σ, 2 5. 2.8; ὈΠΦΨΗ ἽΠΝΣ, 5. 827. ὙΠαβα ρϑγαῖ]ςε 8 ἀἄο ποῖ 

ἔανουγ ἴπ6 τεδάϊηρ οἵ 2 Μ55 (οἵ. ΘΖ ῈἘ), θυὶ οἱ. Δ), 20 Πηκ3. 

ΣΣ] Ππᾶ5 ροββι Εν δγίβεη, ἱπγου ἢ ἃ αἰτορταρῇ οἵ {πε ἢ 
οἵ πῆ) δπά ἐπ6 πιδγεδάΐηρ οἵ ἢ δὲ ἴῃς δηά, ἔγοπι ἘΠῚ; οἵ. 

(᾿ 5 ἐλάλησας ([πουρἢ {πϊ5 ἴῃ [561 15, οὗ οουγβα, ἱποοποί αβῖνα), 
ΞΩΔΑΝιοΟ; ἐπ ρὲ. 56απι8 ργείεγαθίθ, βίποα ἐπα δ βίο ἰβ ἴὸ 

186 ννογάβ ἠιι5ὲ βροίκεῃ, ποὶ ἴο {πε νν "δ᾽ 5 συδίοπιαγυ βρεθοῆ. 

1 τπ6 ἱπιρέ, 6 τεϊαἰηβά, γϑηάδγ: τοῖξ ἔψοι, ἔοο, τῤόαᾷ » (Πα., 

δηά 566 πεχί ῃ.). 

ὯΔ] αὐβεηὶ ἱπ 2 Μ55 Κα; οἵ, 5. (ἃ εἰτ- ὯΝ, ἄοεβ ποῖ 
ἈΘΟΟΒΒαΥΪΥ ροΐηϊ ἰο ἃ ναδηΐ, ἔογ ποία ἴΠπ6 δαιϊναϊεηῖβ οἵ Ὁ) ἴῃ 
15. 4015. 5... 5. 226 ἴο Ψῃ οι Βεεῖ τγεΐεγβ. ὙΠὲ ὮΣ ἰβ ἴο 6 6χ- 
ΡΙαἰηεά 45 ϑιρ ἢ δϑιΖίηρ᾽ ΔΊΘΠ Τὶς; 50 ΒΏΒ. τόρα; ἰΐ 5ίγθηρτῃθηβ 

1Π6 δπιρἤδ5ῖ5 βεουγεα ὉΥ {πε ροβἄοῃ οὗ 3ϑπ Π ἀπά [15 δηιὶ- 

{π65]5 ἴο ΠΣ; ορ. Νυ. 1255, Ο-Κ. 153 ἰτεδῖ ὯΣ δ5 Ῥαϊπρ' 
“ἐ μδοδά δείογα ἔψο οο-ογάϊηδίς βοπίβθησθβ, δἰ που βρη, βίον 

βρεακίηρ, 1 ἀρρὶθ5 οὐ ἴο 6 βεοοηά᾽"; δυῖ Μαὶ. 110 ἰ5. ἃ 

ἀουδια! βδυρρογί ἔογ [Πἰ5 ὑδᾶρε, δηά ἰδ δηδίορυ οὗ δυο 

ι.565 85 (πδὶ οὗ Σ)Ὶ ἴῃ 5. δ' δηά οἴδπειβ οἰϊεά ἰῃ 150»2) ἀγδ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ αχαοῖ. Ἠδσδποε Μεῖχ, ϑδ[ερ. ργείδγ ἴο ροΐης ΠΣ Ὧδ, 

οοηηδοϊίηρν ἴπεξα νογάβς τ {πὲ ρ᾿γεοεάϊηρ : (τοΣζ2) λοι, ἔοο, 

(τῥοαλ). ἴῃ {15 οαβθ, πονδνογ, [ἃ ῬθοοπΊ65 ΠΘΟΘΒΒΘΓΥ αἰϊποῦ ἴο 
τεδά 21ὉΠ ΤΙΣ ΕΝ ὉΣ (δε ρ.» θα. ΒεΚ), οὐ ἴο οπιῖξ τῆ πὲ Ὀεΐογε 
Ῥ; ἴῃς ᾿αϊίαγ '5 ργείεγαδ]θ, ΖΓ τἴῃ6 νογάβ οὗ ]0Ὁ ἔογπι ἴἵννο 

ἀἰδεοῃ5 4: 2 (θ.). 

50] δ ἔογ πρὸ ἴβ ἃ γεπιαγκαθίε Ατγαπιδῖβπι ἐουπά εἰβεννῆθγα 
ἴῃ ΟΤ. οἷν ἱπ Οἢ. ΕΖγ, Εβί. δπά Ρχγ. το ἷϑ. Τῇα ἰηΐ. ἴῃ δὴ 
δηκίγε! υ ἀἰδεγθηΐ βεῆβε οσοιιγβ ἰη Ρ---χ. 265 3612 Ὁ, 

ΔΝ] αἱ {πῖς ροΐπὶ 95. γτερεαίβ 13; (ἢς δάάϊίοη 18. αβο 
[ουπὰ αἴογ ὑγδῈ ἰῃ 3 Μ55 οὗ (ἃ (Η. δπά Ρ.). 

ΣΙ. ΔΤ ΝᾺ] ἀ φίλοι αὐτοῦ -- γι. 

ΤΙΝῚ ΠῚ ΔΈ οπι. 

ΓΊΝΩ] δοοεηϊεά ἴῃ ΜΤ οἡ ἴδε ρεπιυπιαῖθ, 85 1 2γὰ ρεγϑβ. 
Ρέῇ. ργεοεάεὰ ὃγ ἴδε αγί. ιβεα 45 ἃ τγοϊαϊῖῖνε ; Ὀυΐ 1{ 5 ἱπιργοῦδδίς 
{παῖ 115 ταργαβϑεηΐβ [Πς6 ἱπιθηϊτίοη οἵ ἴπ6 δυίπογ (οἴ. α-Κ, 182, 
ἀπά Ὦτ.᾽ 5 ἢ. οἡ τ 8. 952): ποῖς (ἄ τὰ ἐπελθόντα. 
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τιρϑ]} (ᾧ Βαλδάδ: {πε ρυποιυδίίοη οἵ (ἀ πιᾶὺ 86 πίογε 
οογγοοὶ ἔα ΜΤ : ἴον (π᾿5 οπιβϑίοη οὗ {π6 1, οἷ, 11 η. 

ὙΓΏΣΣΠ]) ὁ Μειναίων βασιλεύς ; ἴοτ βασιλεύς, οἴ. ᾿Ελειφὰξ 
ὁ Θαιμανῶν βασ. ἀπά Βαλδὰδ ὁ Σαυχαίων τύραννος. Ἰπ ττὶ 
δηὰ {πτουρβουξ π6 Ὀοοῖς (τ Πα5 ον "πορβη, ὁ Μειναῖος. 

12. Ἢ] ΡῚ., υϑυδιγ οὗἨ Ἰᾳυϊά8, Ὀυϊ 4180 οἵ ουπιπιίη 

([5. 2835), βοοί (Εχ. οὗ 19), ἀυδὶ (πιρ|Ἰοἰεγ; 2 ΟΠ. 345), οοαἱβ 
(ΕΖικ. τοἶ), πιεδπβ ἴο ἔπγονν οὐ ἴοββ ἰῃ χυδηςε5 (Ξεε Ὠτγ.᾽ 5. πῇ. 
ου ἔχ. 205, Απ|. 65), βιιοῦ 85 ἤβιξι!5 ογ μβαπάξι]β. 

ΣΟ ΟΣ ὈΓΝ ὙΌΣ] (τ οπν., ἐπουρὴ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
(αὐτῶν) 15 βυρρ!!εά ἴῃ βοπις Μ55 οἵ ( (4.,. 4) ἔτοπι Τῇῃεοά. 
(38ε6 ϑυγο- βῸχ.); δηὰά ἤοπὶ {π6 58π|6 βουγοθ ἐπ οαδέμρε 18. 4180 
δὐάεά ἰπ 3. Ὑμὸ ογίρίπαὶ ἰεχὶ οἵ (ἴ Ἴδῃ βοβϑγοεῖυ γϑργεβθηὶ 
1π6 οτἰρίηδι ἰοχὶ οἵ Ἐ; οὐ (με οἴπεῦ παηά, ἾΆΏ ἰ5 οιτγίοι : 
ἰξ ἰβ σοπηπιοη υπάεγϑίοοά ἴο τηθδη: 2λ64» Ζοσϑεα ἡμ5: ἐοτοαγεῖς 

λεαυδρ, ἐ.6., ἴῃ ἘπρΊ] 5} ἰάΐοπι, εἴ ἑμίο ἐλδ αἵν (οἴ. δε δά, 

ΟΝ ω᾽) 530 τπδᾶῖ 1 τοῖρδε ἴῃ ἀεβοεπάϊηρ [411] τοι ἐλοὲν 
λοαάς; Ὀύπιῖ ἔον {πΠ15 ννὸ βμῃουϊά δἱ ἰεαϑὲ ἢδνο ἜἼχρεοϊςά (πε ογάογ 
οἵ ΠΌΤ ὈπΎτ ὃν ἴο πᾶνε Ὀδθη τανοῖβθά. ΤΠΘ ρῆγαβα 
ΠΟ ΌΨΠ οοουβ ἀρ δίῃ ἴῃ Εχ. οὗ 10 (Ρ); οὐ {86 οἵδμες μαηά, (δε 

τίϊς οὗ ρυϊέΐηρ ἄυδϑὲ οὐ ἴπΠ6 Ποδά 18 πονῆοτγε οἷβε ἜἼχργοββοά ΌΥῪ 

τι. νΌ. ; τῃ6 ἀϑυδὶ ρῆγαβα ἰβ ΚΣ ὃν. .«. ΓμΠ: 866 708. 75, 
1,4. 219, Ἐκ. 2η89. 1 15 αἰβῆοιυε ἰο δοοουοΐ ἔογ ΠΟΘΙ 85 ἃ 
Β1058 (8ο ἀρραγεηεν Βϑογκ' ὐὐτ 4.2); οα ἐπα οἴπογ Πδηά, τς 
οπιϊββίοη οὗ Ὀπευ ὅ», πίοι πρης δαϑγ 6 δἰἰγίδυϊοά τὸ 
ἃ δἰ οββϑαῖογ, ᾿νουἹά ἰεαᾶνα ἃ ρῆγαβε οὗ αιιβϑδίοηδθὶα ρεγιίπεηος 

ἢεγα. Οπ τα νἤοϊε, ἐπογοίογα, {πὸ ἰθαϑὶ παζαγάοιβ αἰϊαγηλῖνα 

15 ἴο γεϊβίη πὸ ἰοχὶ οὗ Ὦ. 

13. Υ ΝΟ] ἄς, αἰδο 2 Μ55 Κ"", οπι. 
χὰ ΤΓΑΥΞἽ] τοὲ ἴῃ τῆς οτἰρίηαὶ ἰεχὶ οὗ ὅτ : 566 Βεεζγ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Π|. 

2. [Ὁ Ν ἸΡῸἪ] ΦΈ οπι. ; δά ἾΉ πιᾶν 6 ἅάϊιε ἴο αβϑἰ πη αιίοα 
ἴο 1π6 οοττεβροπάϊηρ᾽ ἰηϊγοάδυοσίοτγγ ἐογπηυεβ ἰη οο. 4-1}6 (Βε.); 

γοῖ 8εὲ ἐχερ. ἢ. Καὶ ἀπεκρίθη ᾿Ιὼβ ἴῃ (ὰλ 15 ἔτοπι Ααᾳ. 
ΤΒεοά.] 

ἼΘΙ (ρ δη]. ὙῊς ραυβαὶ ἔογπι οὔ ΘΝ 8 ἀβυδιν 
ἼΘΙ (αἴ.9 δἷς.)}; Ὀυϊ δὲ τῆς Ὀερίπηΐϊηρ' οὗ ἴῃς βρεϑοῦῆεβ ἴῃ [οὉ 

τ 8 αἴτναγβ ἼὍΝΗ (4' 6' δἴο.); ΟΠΙν ἴῃ 325 15 ἴεξ ἼΘΝΝ : οἱ, α-Κ. 
686, ἀηὰ 566 Η. Ε΄. Β. (οιηρπίοη ἰη 77 ..5 χὶϊ!. 426 ἔ. 

2. “1 ἽΝ, τκ, ΤΠ δε ἴοηο ἰ8 τἤγοννη Ὀδοῖς ἴο ργαναπέ 

{πὸ οοἸ βίου οὗ ἔτννο ἰοπ6-5υ1140 65 (α--ΕΞ. 296), ἀηά ἴο ργοάιοε ἃ 
τὨ τ Ππιΐ δ] δοοθηΐ, ἃ8 Ὠάρρθηβ νεγῪ ἔγεαυθητῖν, 65ρ. Ὀείογα (Πα 

Ιαϑὲ ατγϑὶβ: οἷ. νν. ὅθ. 88. 1έα. 160. 17α. Ὁ. 300, 36}, 360 ο(ο." (Βα.). 

Ὁ] νἱῖπουϊ {πὸ ἀγῖ., τὴ6 ννογά (πη “1. ς.) Ῥεΐηρ ἀδεῆπεά Ὀγ 
τς [0]]. τεϊδεϊνα οἶδυβε (α-Κ. 12οὐ, 68Ρ. ἔπε βεοοηά ραγῖ ; Ζέχ. 

4οοΥ, ο8565 ᾿Ϊ Ὁ ἀπά Ὅ") : 6.,,. Ῥ5. 564 10), 

43 ὙἶΡ2Ὲ] τς ἱπιρί., 85 οὔϊεη ἴῃ ροείγυ, ἀερίοἰΐηρ νἱνί αν 
ἃ 5ἷῃρε ραϑβί δοιίοη (οἵ. ν.}}Δ 1957, Εχ. 155. δ. 7016. Ὁγ, 2γα; α-Κ. 
τογδ). ὙΠα ἴογοα οὔ [πε ἴβθηβε πηι 6 Με Ὁγ τπ6 ΗΘΌ. βίυάεηϊ: 

ἰάϊοπι τ} ποῖ ρεγην [15 γαργοδυοιίοη ἴῃ Ἐπρ] 88. [1 γε Πν 
ἀεϑίρηδίθβ {π6 δοίίοη 85 ἐπ φρύργεες ([Πο ΡῊ ποῖ 50 ἀϊβι πο Εν 88 
16 ρίορ. 4065); Ὀυϊ δυο γοπθγίηρβ 85 σᾶς δοίη, δογηι, οὐ τοῦς 

Φοΐηρ' ο δ6 δον, ποῖ ΟὨΪΥ πγαῖτα ἴοο πιο οὗ [πε ἴεπβα, Ὀὰι Ιδοἰς 

δἰϊορείμον πα ἀ6᾽οδοΥ δηά ἤηδηεββ οἵ πε Ηδῦ. ἰάΐοπι. 6γ. 
(2015) Ἔχργεβϑβεβ ἴῃ. β8π|6 ἱπουρῆϊ ἴῃ ἴπ6 ἰδηριαρα οὗ ργοβε : 
Δ ΠΝ ὝΦΈ ὉΠ ὙΠΝ, 

ὍΩΝ τ Γ] “ἀμ αἰκπε (ν πο) βαϊά": 6-Κ. 155} 
Κό. [1]. ,8ο : οἵ, Ῥ8. 349 529 1183., 2 5. 23}. 

ΣΤ] Ρα. οἵ ΠΣ; οὐἷγ βεγθ. σοῦ. ἴο δῈ τοραγάβά 85 ἃ 
Ραβϑβῖνε οἵ Καὶ (Ξεε α-Κ. 52ε). 

ἼΣΑ ΓῊῪΠ] 50 ἘΦ; δῖ ΞΘ ̓Ιδοὺ ἄρσεν. ᾿Ιδού (ιη16585 
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ΤΠ νν85 γεδὰ δ5 "Π, Μιβμηΐς ἕογ δολοία) ν"}}} ροίηϊ ἴο Π)Π ἔογ 

τ; ἄρσεν, ὨἸονγενετ, ἴῃ βρίϊε οἵ 76γ. 2ο"δ (... 13 ἢν 
Ἅ3}), 15. πιοσε ΡγΟΌΔΟΪΥ ἃ ραγαρῆγαϑε οὗ Ἵ2) ἔδδο ὈαΞβϑά υὑροῦ 8 

τεδάϊηρ Ἴ5:. [Υεῖ ποία {πδὲ 2) 15 γερι δεῖν τεπάεγεά ἴῃ [οὉ ὈΥ 

ἀνήρ (το {ἰπι65}, ἀῃ ἃ οποα ὉΥ ἄνθρωπος, πενεῦ ἰη [οὉ οἵγ αἶβε- 
ψἤεγα ὉῪ ἄρσην. ὙΏΣ ἴδγη 3) 8 ργοβαίο ; γαῖ ἰῇ 8 ϑἰπ|δγ 

οοηποοίίοῃ ἴο {πε ργεβδεηΐ ὅοδβ δοίυ δ οσοιγ ἰπ ΡΟΘΙΓΥ : 566 

15. 667. 

4. [Ὁ] ἅτ ἡ νύξ; ϑγπιηι. Τπεοά. ἃ κα ἡ ΑΘ αν ἡ ἡμέρα. 
5866 ἐχερ. ἢ. ΒΙ. Βα. οπι. 41] 44.] 

ὙΦΠ ὅγτὴ οἵ. 51 116 λη8. χ,9, Ρ5. 152, ΨνΠοη ἃ νογά ἢδ5 
ΟΙε-νε-γοτγεά, ατεαὶ Κοδία', οὐ Π δῆ, νἱϊπουῖ ἃ Ργθοράϊπρ᾽ οοηΐ. 

δοοδηξ, δηά Ὀερὶπβ ἢ 5ῃ 8, [Π15 βῃ να [85 ἃ αΐγα, ργεονί δά 

δαὶ Ῥεΐννεθη πε βῃ να δηά ἴπ6 ἴοῃθ-58}}}. (πδγ 18 δἱ ἰεαβδί οπα 
νονεῖ, δηά τηϊ8 ἢ85 ποῖ αἰγεαδάν ἃ βῆ 'ψὰ. 866 Ββο ἰη Μοῖχ, 

ΑΑνγολένυ, ἰ. 202 ἴ. ; πιοτα Ὀγὶεῆγ α-Κ. τόρ, οη. 

ὙΠ Ὁ] συ ἰ5 τὸ τεσᾷ αγίορ, ἤδησε ἴο ἐμψεένο αὐεν (ἈΝ ην.), 
1πδη βῇῆονν βοϊοἰζυάς ἔογ, σσρε “ον; 80 Ὠϊ. 1112 ΕΝ. 16. 20} 
ΚΝαι., 15. 6213 πργῦῖ (ΕΝνν. ἀράν ομῆ). 

ὈΡΏ] εἰίμογ ,μῦυρε αὖουσ, ,τῖ (! ὨΝΌΓ 90), οΥ αὔουε, 413 

(ὅγϑο δκθ ὙΙΦΤΘ 33), δά οἴξη ἰπ ὑγοῸ Ὁ ΌΨ5, Ὀΐ. 4 αἱ. 
ΤΙΣ 1] οὐ, ΖΦ πῦ, 5γυ. Ἰσιω 3. Τῇδ γΜέηε. ἔογπι βἤοννβ, 

δονανοῦ, παι ἴπ6 τνογάὰ ἢδ88 Ὀδοοπα Ἡρθῦδτγαϊζεά. Εἰϑονῆογο ἴῃ 

Ηδοδ. πα, πηδδηβ ἴο σλέρδ ομἱυ ἴῃ ἴῃς νΌ., 15. 6οῦ, Ρ8. 3451. 

5. ὙΠ Ν.) γι) ἴο οἰαύνε, γοάσθρε (υ. σι7.}: 30 (τ ἐκλάβοι, 
Σ᾽ ἀντιποιήσαιτο αὐτῆς, Θ ἀγχιστευσάτω αὐτῆς (ἔτοπι τΠ6 
τοάδοπιο οὗ ἃ οἷαίπι Ὀεΐηρ' σοπιπΊΟὨΪ [Π6 πεᾶγαϑί οἵ Κη); οἵ. 
ΑΝ πὶ. ολαϊίεηρε ἐξ (Ἰ.6. οἱαΐίηε ἐ2; 566 ΑἸ 158 τρις, δεδίο Ἡρονγά- 
ΔΒοοξ, 5.0) Ὦ ΤῊΝ 2)0), ᾿4. μολύναε (εἴ, ΘῈ, ραγαρῃγαβίηρ, 
«σία ...20.5.3, οὈδουγαηῖ) ἀδγῖνο 1 ἔγοπι ἴῃς ἰαΐς ἃν, ἴο ἰεῖο, 

18. 59 αἱ. ; 580 ΕδῦΡ., ΑΝ. «ἠαέε ἐ4. Βαυῖ (ῃς πιοΐδρῃμοι ἀοαβ 
ποῖ παγηιοηΐζα νἱτἢ (ῃς σοηίοχί, 

Ὑ ΡΨ ἼΨΕ] 18 ““βεᾶνυ σα γᾶ ἰβ ἰπβεγίεα (Βαος, ἰῃ Μεσχ, 
«νολίν, ἰ., ““ίο Μοίλορ. ϑοίδερ," Ὁ. 200) ἴῃ {πε ἔγϑβε 501], οὗ 

πε 55. ἱπιρῖ. ( 4ἱ οἵ 8 τεριυαγ νεῦρ, ψνἤδη 1 Θη 45 ἢ Οα»66, 
δηά 15 Ἰοϊπεα ὃγ αξζεζ ἴο {δε (0]]. ννογά, ἴο δπιρῃδϑβίζε {Ππ6 50]]. 
ἴῃ τ Ὠϊοῖ ἴξ βϑίαηάδ, δηά ἴο Πεῖρ ἴο βῃβογίθβῃ ἴπε ργοπυπο. οὗ ἴῃς 
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π: 50 22 24 485, Ῥ5. 1215, ΡΥ. 4" (οἴ. α-Κ. τόρ, ἀ, ἐπουρῇ ἐπΐ5 
Ῥαγίίοιιϊαν ἰηβίδηςβ ἰ5 ποῖ πιεπιοηδά). 

ΓΝ) 1] τπ6 ἔδπι. 15 ργοῦ, οοἰϊεοῖνε (α-Κ. 1225). 

ΤῸ; 5] ““5ῆδάον οἵ ἀεδίῃ ": 50, 85 νοοδ]ϊζεά Ὁγ (δ (σκιὰ 

θανάτου), ΝτΞ5.» (λ8 Μαββογεῖεβϑ, 6εβ8. ΖΆδς. ; δαΐ πιοβὲ πιοάδγη 
βοδιοίαγβ ΠΌΡΕ (ἔτοαι “ Ὀδγ» Εἰῇ. γα, πα (Ὀ]. Ζεχ. 12587), ἴο 

δε ἄανᾷ, Ατ. ἐν, ἷν, ἴο ὅδ αν; ζῶν, ἄαγζρδες (ἰὰ Τοῦ. οὔϊεη 

ἴῃ τῆα Ρ]. σωξινιᾶξν", 215 6ἱ εἴος.), Α.55. φαΐνεω, δέαοκ)---ἃ τεδάϊηρ 
δηά οἴγπι. ργεδυρροβοά γ᾿ νηὶ, ἐδοῤ ἀαγάησες. 1 Αἴ Ὁε 

τρις, (ἢ ψογά τν}} 6 οὔα οὗ ἐπε νϑγὺ ἔενν Ἐχβπιρίεβ οὗ ἃ 
οοπιρουπά τνοτὰ ἱπ Ηδῦ. (α--Κ. 30», 8:4] ννἱτ η.). Ὑῆς ἱγαάϊ- 
τομαὶ νοοδ᾽ζαϊΐϊοη ἢ85 ὕὍδθῃ ἀεδξεπάεα τϑοαηεΐν ὈΥ πο 1655 δῃ 
δυϊδμουῖν {πη Νόϊάεκε (ΖΑ Ἡ, 1807, Ρ. 183 8... ΝΟΙά., ἰπ 

δῆβνοῦ ἴο ἔπ ἀγρυπιοηξ (ὈΪ. ἢεγ6) ἐπαὶ βἤδάε 15 ἴο Οτίθηΐαϊβ ἃ 
ἢρ. οὗ τεξγεβῃπιθηξ (15. 16 256 323), ΒΟ ἀο65 ποὶ βυΐξ ἀδαίῃ, 
οὔβεγνεβ ἴπδὶ {π|5 ἀερεηάβ οὐ ψνῆδιὶ οὐ᾽εοῖ οαϑίβ ἰζ, δηά {πὸ 

“. βῇἤδάον οἵ ἀεδῖ" νου ποὶ Ῥ6 {|πθ {π6 σταίθῆι! κῆδάον οἵ 

8 τοοῖς ἰπ {86 Οτἰεπίδὶ ἤοοπ: δα αἷβο ροϊπίβ ουξν ἐμαὶ ζηὸν 
οσουγβ ἴῃ ἰαῖς Η6}.---ἰη 58. 4439 Ἄνθη ἴῃ 16 2ηά οσδηΐ. Β.0.---50 

τῆδὲ (ἃ σκιὰ θανάτου ἰ5 ποι {κεν ἴο τεργεββϑης ἃ ἔα᾽8ε ἰγδαϊτίοη ; 
δηά, ἰα5Ε}γ, ἢ6 γεπηαγκβ ἰπδὲ ἃ ννογά δπάϊηρ' ἴῃ Π5- 18. ποῖ {Πκοῖν 
ἴο δανα Ὀδδη ἔογπιεά ἔγοην ἃ ψ' ποῖ ποννῃ ἴο δᾶνα δε ἴῃ υ56 

ἴῃ Ηδθρ. ογ ὄνθὴ ἴῃ Αγαπιαῖοσ. Τῇ ἀγραπιεπί ἄγανῃ ἔτοπι (δ 15 
ΒΑΓΑΙ͂Υ οορεπε; εἶβα ψῆδὲ 5 ἴο 6 βαἰά οἵ εἰς τὸ τέλος ἴον ΠΡ, 
ἡ κλητὴ ἴον δΕΡΘ (ἴπ τῆς Ῥεπί.), δηά ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου 
ἴογ Ἵν ὑπερ Νοῦ ἄοεβ {πε ἰαβὶ δγρυπιθηΐ βεαὲπὶ ἰο δ6 οοη- 

οἰυκῖνε: ἴδογα ἴα πιᾶὴν ψογάβς ἰη Ηδθῦ. ἀεγῖνθαά ἔγοπι τοοῖβ 

ουπά ἴῃ Αταδῖο, Ὀυϊ ποὶ ἄμοιυ ἴο ἢᾶανα Ῥδδθῆ ἴῃ ι.56 ἴῃ ἴῃς 

Ηεῦτονν βροκβη ἱπ ΟΤ. {{π|68, 88 πη, “2, ἢΡΌ, Ἵν, ᾿ 
Ὀῦρο, τιδινη. ““5δδάον οὔ ἀδαίῃ" ψουἹά πανα Ὀδδϑὴ πιο 

Ῥτοραδῖε, μπαά [πε Ἔχργεβϑίοη ἰἴβε! θθθη πιο οὈνϊοιϑν βὺρ- 
Βεϑῖϊνε οὔ 5ῃεοϊ, ἀηὰ δαά ἰέ ποί αἷϑο βεθὴ οἴβδη υβεά ἴο ἀδποίβ 
ἀαγίκηββ5 (6... [πδὲ οὗἉ πίρῃξ : ο. 2477, Απιὶ. “δ; οὗ ἃ πιῖηβ, 282) οὗ 
ἃ κΚἰηά ἴο ννῃΐοῖ ηο τπουρῃς νυν πδίονον οὗὨ οἰἴπον ἀδθαϊῃ οσ ὅῆθοὶ 

οουἱά αἰδοῖ : ““5ῃδάον οὗ ἀεδιίῃ," ἴῃ {π6 5βεηβα οὔ ἴδ 5ῆδάον 

οαϑὲ ὈΥ Δρργοδομίηρ ἀεαίῃ, νηοῦ ἃ πιοάδγῃ τοδάδγ περὶ 

ἰίδοῇ ἴο 1{ ἴῃ (4.9.) 10. 1616, 5 (α5 οἴπεῦ ραββαρ'8δβ 5βῇσὀοὀσινΩηυ) ποῖ {π6 
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ἰάδα Ἔχργεββεά δῪ πῆοῦγ. Τῇδ οἵἴδαῦ ὁσουγγαποθβ οὗ ἴδ Ψοτγά 

816 105: 3328}1 (οπ]γ ἴῃ ἴΠ656 ραββαρῈ5 οὗ {με ἀδυῖκπεϑβ οὗ 5Π60}) 
1233 1618 24}1} 185 1455, 15. οἱ, [6γ. 25 1315, Απι. 58, Ρ5. 235 4459 
107}. 16 Ὁ: τ( βαγῖδον 26. σου. 

29] δλὲ ἐΐᾷε οὗ (265. 4536) ἐλε δίἐέογηιοςεος οὐ ἐλθ αν (5ο 
ΖΦ Αα. ]6Γ. ; Μ4585.) γίο! 5 πο βεηβὲ: γοδὰ ἼἼΏΞ, 2.6 διασξησεςος 
φΦ΄, ἔγοτα ἴπθ βεῆβα οὗ Ἴ29 ἴῃ ὅ'γ. ()})Ὧ9, ὀῥαοᾷ, οἴ ἃ οἱουά, (δ 

εἶρδι, ΘΠεοϊ, εἴς. ; ῬΘ. 1757; ἴδε ἔογπι, 5 δθ2Π, ὙὩΟ, ἼἼΦ, 

σ-Κ. 846, Νο. 34). 
ό. ἽΠῚ] ἔτοπι ΠῚΠ (α-Κ, γ5γ), οοπηπιοη ἰῃ Ατγαπι., Ὀυϊ οἴποτ- 

νἶἷβα ἴῃ Ηεῦ. ΜΝ Εχ. 189 Ἴπῇ (Ε), ΡΒ. διῖ ἸΠΉΠΗ; οἵ, τΠ6 
βυῦβι, ΠΠΠ, τ ΟὨ.. 1657 (1 Ρ5. οδό ΓΝ 5), Νεῆ. 819, ΕΖτ. 61.561, (ἃ 

εἴη (-Ξ- τὸ); Φ' Ἴπτγν, Σ συναφθείη, ϑαδά. ξλῦδον ἐ.6. “δ (ἔτοπι 

: οὗ, ἽΠΕ, 54ᾳ. 3, 88 πεγε, Θη. 495), δέ μερι:σῶ, 7οἑμο. 

8. ΠΝ] 2γεῤραγεαῖ, γεαάν: οἵ, 153 ΠΕΡ ὙΠ, Εδβι. 414 818 

πῆρ Οὐδ ὈΓΡῚ;». Τῆεὲ μΜ' 8 τᾶγα, δπά πιοβεῖϊν ἰαΐε, ἰπ ΟΤ. 

(Ρε. 2451 πιῇ; 10. 1.558 ὉΔΌΣ ὙἹΡ9ΠΠ), Ὀὰξ σοπιπιοη ἐπ Αγδπι. 
διά ΝΗ. (Ῥη. 418; οἵ. οὐ Ὁϊ. 4235): ἴπ ὅγυ. ὦ ἽΝΡ ἰ5. ἴὸ 

2γεῤῥαγε, ἽΡΨΙΙ, ἴο δέ ῥγεῤαγεάῶ; ὙΠ ἰβΒ ῥνγνεῤαγοά, γοαάν (ῬΘ. 

4008), ἰῃ ΝΗ. εβρ. -- μέλλων, 45 ἴπ ΠΡ ὙΤ}7 -- ὁ μέλλων 
[αἰών]. γε 5ῃου!ά Ἔχρϑοὶ Ὑηρ; δὰ οἵ, ἐπε ἱπέ. πίεπους ὁ 
ῃοΐῖ ΟὨΪγ δε ἢ ὌΥ, 271 8]., ὅπῃ, Ὁε. 25 Αἱ., 58), ο. 42 «αἱ., δυῖ 
αἶϑο δἴεγ Ὁ Ὁ) (5 αδίοτο . .. ο: Ζέκ. δγ08), Νυ. 205 αἰπ; 
προ, 15. ι16 αἱ.; ὑπ, 15. 118, πον, 15. 2813 Α].; γΌΝΠ, ο. 155 (6-Κ. 

ἐν: Κό. 111. 576). 

9. 183} ἰάϊοπιαῖίο ἔογ ))" 7), ε5Ρ. δἴϊεγ βιοἢ ννογάβ 458 ΠΡ δηά 

ἐν 1 8. 9’, 15. 411} 593, ΕΖίκ. γ35, Ρ. 6951, 
Ὁ. ὝΠΟ] τε ἔογοε οὗ Γ (ἰ ἢ οχίθηάϊηρ ονεῦ ὈοΪἢ οἴαυδβεβ, 

85 [Ρε. 19]; οἵ, Ο-Κ. 1525. 
τι. ὩΣ ΣΤῸὉ] 5:6 Ο.Κ. 29. 
ΤΊΝΙ] (νὮγ)} τοόρΖ 7 ποί ὁ ἰο ἀέδ ἔτοτα (ἢ οπ Ὁ Α ροοά 

ο8586 οὔ ἴπ6 ἱποϊρίεηξ 56πη86 οὗ ἴῃ ἱπιρί,, ποι! ςοα οἡ ν. δ. 

ὩΓΤὩ] Ὁ ἴεπιρογαῖ υϑ08}}γ ἀδηοίεβ σομδέμμοιοῖν αὐίεν, Ῥ5. 

2211} εἴο. (2Ζεχ. ς8ϑια, 48); ἴος [Ὁ -- ὑηριοϊαίοείν αὐδρ, οἵ 

Ηοϑ. 65 ὈΌ"Ὁ, αἱ. (Ζεχ. 58ιδ, 48), ΡΒ. 73 ΥΌΠῸ ὈΙΡΠΞ (Βυ.). 
ὙΝΝΝ τθα ἔοσοθ οἵ πὸ πὸρ εχίεπάϊηρ ονες ἴδ βεοοπά 
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οἶαιβα, ὄδνθὴ υυἱπουΐ ἃ σοπηεοζίηρ 1: οἵ, αἴϊεγ πϑῦ, ΠῸ Ἵ», οἷο. 

Ῥ5. τοῦ 15 445 625 γοΡ εἴο., δηὰ οὔ 1 5. 25; δηά δῆογ εὖ, 
α-Κ. 1525. 

ΣΝ] ΒΥ 411 δπδίορνῪ ψὲ βῃπου]ά ἐχρεοὶ 32); δηά, 

“ ΒουρΡἢ ἵπεῖα βαθβ πο ἀουδὲ (παΐ δοοογάϊηρ ἴο ἴπε Μαβ5. 

ἰγδάϊτίοη (πα βίγοηρ τοῦῖσ τεοεϊνεα ἷπ β5οπὶς οδβῈ8 ἃ ᾿ἰρῃίεγ 

Ρτοπυποίατϊίοη " (Πάν. ὃ 51, Ε.5 Ἰπουρῃ ἢς Ηἰπιβεῖέ, καὶ 45, Β.5, 
866Π15 ἴο Ἔχρίαίη ἴπὸ ἴεη86 οὗἉ Σ)5 γ αἰγαοίίοη ἴο " ΠΝ), [Π|5 

ἀουθε]ε88 οὐρῶϊ ἴο Ὀ6 τεδὰ. 80 18. 423} 485 οἱ" ς 7} ΑἹ]. ; οἵ. 

α-Κ. τογδ, ἢ. ψνἘΟΡ, ἴο ἐχρέγε,---ΟὨ] ἴῃ ροεῖγυ (8 {ἰπ|65 ἰῃ ]οῦ ; 

14. 119, Ζεο. 148, Ῥ8. 88,6 Ἰοφῖ9 [), δηά με ργοβε οὗ Ρ (12 

{1π165)}. 

13. ΠΣ ] 5:6 Εχ. ο᾽δ (Ὀτ. καὶ 141; Ζεχ. γγ48, 5). 

ὩΥΡΦΝῚ] Κοδά “Μ): οἵ, ν.11 η. 
ΤΠ ἸΜ] ““ἸΠδη τοόρο 7 (πον) αέ γεεί." ΠῸῺ ἱπιρεῖβ. (Πᾶν. 

δ τορ; Ο-Κ. τ446), 85 18. 2312. 

[14. Ὁ ΤΣ] ἰῃ δάάϊίου ἴο ἐς βυρρεβίίοῃβ οοη- 
βἰάογοά ἴῃ ἐπα ἐχερειίοδὶ ἢ., ποῖα Ομ6.᾽5 ἐπιεπάδιϊοπ ΟῚ ΠΥΊΣΡ, 
ουενγαεέζηρ τεῤωίολγες (Ἐχῤ. 7. χ. 480); δηά ᾿δίομαβ᾽ ἱπίεσ- 
Ῥτγοϊδιίοη οὔ ἢ 85 ,“ορίγεσεος, οὐξέος, οὐ ἴῃ ρτομπά [πὶ ΣἼΠῸ 

νἱἢ τπᾶὶ πιοαπίηρ οοοῦτα ἴῃ ἴῇς 95. Αγδδίδη ἰπβογίριϊοηβ 

(.ὍΚ, τοοϑ, 607 ἢ..).} 
τό. ΓΝ "Ὁ] Τῆς ἱπιρί., 68 ν.ἷΣ πὸν. ΗΙ. Βε.ῖ πῇ κὦὉ 

( ἴῃ πῆν, ἀϊἰορτγαρῃαά), τολέολ σαπὶθ ποί ἐμέο  δεξπρ'; Ὀυῖ {Π6 

βεηΐδησα ἴδεη (Βι.} ἢὰ5 πο ργεάϊοαίθ. τσ. Βὰι. οπνίτ πὸ (“οἵ 

1 5βου]ὰ Ῥὲ {πΠ|κ6,᾿ εἴς), βιρροβίηρ ἰξ ἴο ἕανε οοπια ἴῃ 85 ἃ 

ταπιϊηϊβοθηοα οὗ 10}; Ῥυϊ ἱπεῖα 5 πὸ μη ὉΥ τῆς οἤδηρα. 
Εεΐβκα, Βε., θυ. πιᾶγ, μονενεγ, Ὀ6. τρμι ἴῃ ἐγαπβροβίηρ' 16 τὸ 

ἴοΠον 11 (υπάετ πε σονογηπιεηῖ οὗ ποῦ, 114); (π6 ροκίτἴοη βυῖ8 ; 

δηὰ ὩΨ, 17, 5 ποῖ ἴδ βεραίδαίεα ἔγοπι 15 16.) ἴο ννῃϊοῖ ἴΐ 

ΟὈν]ΟΙ51Υ τεΐεγβ. 

17. ὈῺΡἪ] Βε.Τ Ὁ ν", ἀρδίηβε νυν μοι βεα Βὰ. 
ἸΔ] 11ε. (ὅπ Ὀεΐπρ᾽ ἐπένρις.) “ἐ σδαβα τοίζά γερηνγά ἰο ταρὶηπρ "; 

οὗ. γηῇ ἡδηπ, 15. 119. ἀπά οἡ ν.ὃ αρονθ. [121 τυουἹά δὲ πιογε 

τοσιΐαγ, δηά ργοῦ. οὐρῆϊ ἴο ὃ6 τεδά; ρετῆδρϑ, Βονανογ, {Π6 

Ρυπῃοῖ. ἸΣ νν85 ἀειεγπιίπεά Ὀγ {86 γηγιμπι. 

18. ἼΤ᾽] Νοῖβ {πδῖ Ἴην ἀπά ὙΠ) οἔΐδβη βίδη δπιρμδιοδ!γ δὲ 
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τῆς δερέηπίηρ οἵ ἃ οἴἶδυβε: 1610 10}2 2139 244, ῬΞΕ. 418 ο88 «δἱ., 
[5. 117. 41} 4]. (2 εχ. 404, ὃ). 

19. ἘῚΓῚ Ὁ] Τῆε γεηά. “ἀγα ἴδϑγε με βαπιε" [Βι., α-Κ. 
δ 1354, ποί6] 15 νεγυ ἀουδιξι!. τὉΠ ιὲ πιεδηβ 7 αρε 16 (ει ρἢ.), 
1.6. Ηἶἴ Ῥλο ἐδ, ννὨϊοῦ πιᾶν δε ῥαγαῤλγασεα ὃν “41 πὶ (Πα 

ΒΔη16" (2Ζέχ. 16); ὃδυΐ κ πονθεῦα ἴῃ [1561 τθαης “τς 

βᾶπιθ ἢ; δηά {πὶ ζεσο ρεύβοηβς βου! δ6 ἰάθη ῆδα ὈΥ 1ῃ6 88 
Οὗ ΤΏ ἰβ πιοβὲ ἱπιργοῦδῦϊθ. Τα ργϑά. πιυϑὲ Ὀ6 ὩΨΦ, ποῖ νὴ), {πὸ 

βϑηΐθηοα Ῥαΐηρ' Ἐχϑοῦυ {Ππ ΣὩΠ ἽΠΙΣ ΠΕΡῚ Ὀγδπ, οἷς. (Ὀτ. κὶ τοϑ ; 
Ζ6κ. χιθα). Εοτ “τὰ ἴῃ βαπιθ᾽᾿ νὰ βῃου]ά ὄχρδοῖ [ὩΡ9 σἼ)9 

(ον ἴῸΡ Ὁ) (2εσ. 454, 3, 2). 

ὙΣΜΏ] Εογ {δὲ ρΐ. βεῈὲ α-Κ. τ24ὲ. 

20. ἸΓ] Τῆς βυδ). πιᾶν δ6 οἰ τὺ ((-Κ. 1446; Ὦτ. ου 
: 5. 164) ογ ““Π6,᾿" 2.6. αοά: ἰῃ οἰἴπογ οδϑδα αοὰ Ὀαίηρ δαμδ}}γ 

τῆς βυδήεοϊ νῆοπι [οὉ Πι45 ἰη ᾿ἷβ πη. [Ιη (ἢ ἔογπιεσ οδβθ, 88 

5686 ΠΊΔΥ ἴῃ ΟἿΓ ἰάΐοπι Ὀ6 Ἔχργαβϑθά Ὁγ “". .. ἧς ρέυθη᾽" (30 

ΕΡνν; εἰϑο ἀῷ}); δπά Βα. θυ. ψουἹά γεσαῖ ὩΣ; Ὀυΐ (Π6 

οονεοτγί γϑίθγοποα ἴο αοά 18 Ὀεϊίοσ Ἴχργοββεά ὃὉγ ἵπ, 

21. ὙΤΊΒΙΓΤ] ἰθς6 δηΐϊς νῦ. οατιγίηρ οὐ ὈπΠΌΠ; Ο-Κ. 
ττόκ. 

Ὁ] ΘΒ ὍΣ; 50 Βε. Ῥυ.; δυῖ ἐπ 18 ὨΘΟαββδυΥ 
ΟὨΪγ ἰ ἼΒΠ Ὅ6 ἰδίκδῃ ἰο πιεδη “" ἀρ" (6 Ὁ Βα. Ὀυ.). 

22. ἵᾺ δ μ] οἵ. Ηοϑ. οἱ [{ ὅδ) δ] δ. δδὲ ὑνῦση πΌΦΗ δδ : 
Ἢ ροδέ. ἴοσ ὃν, 85 58 1:38 λοῖ9 ἐ (οἴ, ὍΡ, "}). Οτᾶ: Βα. 
βα., ΡΑΓΕΥ ἔογ ἰῆ6 βϑακε οἵ τῆς ρδγδὶ]ε]5πὶ, ραγ!ν οὐ {πα 

δτοιπά τπαὶ ἸΦῊ)) 5. ἃ Ὀδῖποβ (Ρ) φῆνὰ 2 δι ὈπΌτ, ψουά 
τεδά [ἢ οης ΜΒ Κο- πὰ 3.512] 5, “Ὁ δὸ ταὐοῖοθ ονεῦ τῃε 
Φγαυε-λθαρ᾽"; Ὀυϊ ποτὰ 15 ἢ0 οὐϊάδηξε δὲ ὃ) δἴομε ψουἹά ανε 

τῇ ϊ5 τἰεμαιῆρ,: να αν ΟὨΪΥ ὨΣ3 δ), 8 “ἢ68Ρ 901 Ξέογιδς,᾽" 50 

υδεὰ ([ο5. γ35 859, 2 5. 1811), δηά ἐμαὶ ποῖ οὗ δῇ ογάϊπαγυ ρτᾶναβ. 

23. ἼΘ᾽] ΗΙΗ ἔγοπι ἡῸ, 8ἃ5 385 1 (νβεγα, πονγανεσ, γεδά 
ἼΡ Ὅ1); 119 ΒΞ ἔγοπι τὴν [366 τ. οὐ 119]. 

24. 52 παίυγα! γ πιεδηβ δεΐογε : Ὀυΐ δέον "ιν δργεαίῖ!, ἐιε. 

Ὀείογα δνϑεὺ πιδδὶ, γίεϊἀβ. ἃ ροοῦ 8εηβεὲ. Εν. Ηἰ. Ὀϊ. Ὀες. 
ΒΌρροβε ἔπι 80 δοαυίΐγεά {πε βεῆβα οὗ 2ῷγῦ, ἷ.6.. 2ῶγ, οὐ ἑμεέθα( 

47: οἵ. 415, 1 5. 115 (1 τῆς ἴαχὲ ἔδγα 'β οογγθοῖ). Βυ. βυρρεβῖβ 
τεηπ δ νεῖ ἘΣ, Βε. Ὁ, ἐπὶ ῥγοῤογέΐϊονε ἐο (26χ. 8ος58); Ὀυϊ 1{Π|5 
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5 Ο λορον πα αἰπιοϑὲ ἴοο ργεοῖβε ἴο 6 ρεοῦρδδῖς πο. Β,.2 
ὮΠΩ (ἔογ Ὁ ὁ 53). 

ἸΩΙΔῊ] πιᾶβο. Ὀείογσα ἐπε ἔδηι. ὙΦ: Ο-Κ. 14:29. Βυ. 
ἴον ΘΠ ᾿νου]ά τεδά Ἰ9Γ (45 ἵπ πᾶν ρδγα! εἶ οα565 ἴῃ 100); 
Ὀυΐ ποῖα ἀγα ἠυπιθγοιι5 ἰηβίδηοαβ οὗ πὸ ἱπιρί., υἱτῃ ἃ ἔγθα. 
ἔοτοα, δαΐηρ' ἕο] οὐνεά Ὀγ “Ἴ (Ότ. 8ο; α-Κ. τι). 

258. Τα βεπίθησα 18 υἱγέμαϊίν Ὠγροιπειίοαί, του ρΡ πὸ 
μγροῖῃ. ραγιίοϊβ ἰ5 υβεά : οἵ. Ῥγ. 115 ΟΡ ΝὩῚ Δ δ2, “ῥυίάθ 
λας σοηιθ, απο Β,ΔΙΘ ρῸδς Οὐ ἴο σοπΊα,᾽ 1.6. ἤδη ομδ σΟΠΊΘ9 

πὸ οἴπες οοπιεβ (Ὠγ. 153; α-Κ. 1τσολ): 50 ο. οὟὉ 24}8 201}, 
οἵ. γῆ ,γϑυ ΦΘΖΉ ΒΙ. Β6. οπι. Ὁ (186 ἔεαγ ἱπαὶ 1 ἔεξας 
οοπιδίῃ ἁροῦ πι6); [30 Σ᾿, Ῥυῖ ποι ᾽4 (566 ΕἸεἰά, 276“. σα 1οο.}}. 

ΝῊ] ΤῆΘ οτ ρίπαὶ υ" Βαΐηρ᾽ τεϊαϊπεά (6-Κ. γ5ω). ΤῈ 
δΔοσι 5. ")-», ἃ5 ΨΥ ΣΠ2, 155} 203 4]. (α-Κ. τ182). 

26. ὙΠ Ψ] Τιε οπθ ΥὉ νϑ. ἴω Ηδδ. τίει ἐδ ἡ ργθβογνοὰ 
ἴῃ 041; αἀ-Κ. γ5 (οἴ, 8). 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΙΝ. 

2. Γ3] πι58 Ὀδβϑη ἴδίκεη (α) 85 6 1 ΡΙ. ἱπιρῇ. αἱ ἔγοπι {2} 

(οἴ. ΠΌ) ἴον Νῶ3, 5. 47; 50 ᾿4ΣΘ ᾧ [κοι] α.; (δ) 85 
Ρί. Ῥί. οὗ ΠΌ) (Εν. ὉΪϊ. θε. δηά πιοβϑῖ)ῆ. “2 δ Ὁ) ἀοεβ ποῖ 
οοσιγ εἰβενθογα; δαΐ ἰδ πιρμς θῈ ἀείεπάεαά ὉΥ μι), 5ᾳ. ῬΌν), 
Εχ. 24}; ὑρΌ, ο. 271 αἱ.; ΠΒῚΠ, Ῥ5. τ5ὅ; πρϑῃ, 2Κ. τοῦ; δι {π6 

ἔνο ἱπιρῆϊ. ἴπ ἃ Πγυροίῃ. δϑηίΐθηοα δ δρδίῃδί ἈΠαΙΟΡΎ; δηά 
Ἔνθ ᾿δουρἢ 6 τεπάεγ (Π.}), “58.411 ννὲ ἰακε ὺρ ἴπ6 ννογά ἴο 

ἴπεο (Δἀάτε58 {866}, ἔθου ττῆο τὶ ἀἰβῃμεδγίθηβα ἢ" (πότ, ἃ τεῖ. 
εἷ., υὐτ Ἴσις οπιεῖθα), ἴΠ6 οοηδίγ. 15 ἰογοβδά ; δπά Π|5) ἔγοπι 

ΠΌΣ) γί61458 ἃ πιυιοῦ Ὀείίεγ β6δη56. ὙΠ οοηδίγ. 1} (π6η 6 τπδὶ 
οὔ γ Ὅ ὕνον πῸ ῬΝΌΠ, τοῦ 2151 2310 μγμ 2Π|9 578, ἰπ ψηΐοι.. 
ἃ ὮΥΡ. 5 Ἔχργεββεά ὃῪ ἃ ρῇ. [Ὁ] οννθά ὉΥ δὴ ἱπιρέ. ἀσυνδέτως 
(τ. 154; σ-Κ. τοῦ), ἴδε Δ πιαγκίηρ ἰἃ βεγα 88 δὴ ἴη- 

τεγγοραῖίνθ. 12) 586. 806. ταοῖγβ ἴῃ [6 588π|Ί6 ββῆ56, ΟΥ̓ ΟΟἢ. 
γ5, Ὁυϊ (Ὠ].) ὲ. “856 (Χ} 15 5: π|}18γ, δηά ἴ ψψουϊὰ Ὅ6 δᾶϑ 
ἴο νοοδίζε ἽΞἿ (50 ̓ 4Θ 9Ἐ). 
ΣΝ] πὸ ἴβ ἰο δα τοσαρίδα, Παποα ἴο ὅδ ὠριαδὶδ ἐο ὅδαν {ΐ. 
ὙΠ] α-Κ. 286. 

Ὁ Ὕ2] ““ΨΠΒΒοΙ τοὐδλ,᾽ 48. 1.216 2οῦ ̓; α-Κ. τἰοζ. ᾿ 
Ὁ] τοῦ ἰῃ6 ροοῖ. πρὸ (Αγᾶπι. μη. 25 δπά οἴϊεῃ): 

2 5. 133, Ῥ5. τοῦ 129}, Ῥγ. 232; οἰπεγυνῖβε ΟὨΪΥ ἴῃ οῦ (34 

εἰπ165); ἐπα Ασγδϑῃ. ρὶ. γ (6--. 876) 1.3. [ἰπγεβ; Ὁ 1ὸ {{π|68.ὺ 
ον ἔδα 2οείδέονε οἵ Ὧν Ὅ, οἵ. 2615 3857 406 415:5, Ῥγ, 2οὅ 2453 
4119 ἃ]. (2εχ. 56γα). ᾿ 

3. ΓΛ] ἰπϑιγυοίεά »πογαΐζν, μᾶνε πιογᾷὶ ἰθδοπίπρ δηά 

δανίοε ἴο: ν. βυρτ. οπς οὗ ἴπ6 ραᾳββαρῈ 8 ἰῃ δ ΐοῖ [Π6 ἰάδα οὗ 

αἀἰροϊῤῥἑέησ, Ῥτορεγῖν Ὀαϊοηρίηρ ἴο Ὁ", 18 Ιεαϑὲ ργοπιπθηὶ (ς. 

Ῥ5. τ6Ι, Ῥγ. 411). ΟΥἵ 5βου!ὰ ἘΠῚ) Ὀ6 τεδὰ Ὁ [Ὀετγΐ. βιιριβεϑβδίβ 
ΤΟΝ, ““ ΞΒίγεηρίπεη, οοπῆγπι""; διιὲ ἼΟ" πανϑὺ Πδ5 [Π]5 πιδδηΐηρ'.] 

5. ἽΝ »ᾺΠ] οὐ. Μίο. 19, }6γ. 4129, Τῆς ἕξη. (-ξ ουῦ 
3 
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“11, οὗ ἃ βυδίεος ποῖ παπιεᾶ, Ὀυΐ Ὀεΐοτα δα πιά οὗὨ ἔπε 

βρεαίκογ; 6-Κ. 144 (οβ 122, θραἢ). 

ΓΙΊΔΓἪ] Ὁπ2) 18. ἃ βίγοηρ' ψογά, δ εἰΐδηιαγϑαῖ, ἐδγοτοη ἑμπίο 
αἴανηι (215 231, ῬΒ. 485, 15. 21 4]1.}, πιο ποτα ἰμδη Ζγομδιίοα 

(Ενν.). 
6. Τε ἰπίγοά. οἵ ἔπε βυιδ). ὈῪ (π6 1 οὗ {δε ργϑά. ογ δροά. 

15 ΘΓ ἔογοδά : τά, (Ὁ ]. 41.) “Ἵ ὍΠ ἼΠΙΡΠΙ, 

γ. ἼΔΕ ὙΣ ἘΝῚ ἼὮ] Κ΄ Ὄ, 45. 1312 1η8, ῬΞ5. 249 (Ὁγ. 
2ο1. 2; α-Κ. 1260): ὋΣ) δοίρρ' ἱπποσδηΐ, οὐ ὥς δῇ ἱπποσδθηΐ οὔθ, 

ἃ (ν᾽ γί. 41) δοοιι5. οἵ δίαίβ, Ὠτσ. 1τόι. 43; α-Κ. ττ8». 
ΙΟ.ῚΙ. Νοξοε ἴπ6 να Βγποηυπιβ ἔογ “"]ἰοη.᾿" 

. ΣΟ. ὉῸ] το 288, Ῥ5. οἵδ, Ῥγ. λ6᾽8, Ηοβ. 5196 1477, 
Ατγδῦ. βταλαία (ἀπιοηρ᾽ οἴμοῦ πηδδηΐηρ 5) βρη βεβ ἴο ὄγαν (οἵ δῇ 

8.55), 80 ὉΠῸ ΠΊΔΥ ἀδηοία εἰγπιοϊορ 811 ἐπ6 γυαρερ; ἰβουρΉ, ἃ5 

16 νΌ. ἀοο5 μοὶ οοουῦ ἴῃ Ηδοῦ., να ἀο ἠοῖ ἵκηονν τ δοῖμοῦ (8 

Ἡδῦτεννβ νογα σοηβοίουβ οὗ [15 τηδδηΐηρ'. 

ἽΨ[2] ἃ οἱεγίοαδὶ δὔγοῦ ἔογ ἮΠῚ (Ρ5. 587): 80 ὅγ. δο δῇ 

Αγδπιδίβη (ὈΪ., Πυ.) ἔργ ἸΖΠ) ; ἔογ (1) »Ὺ) 8. ποῖ πον ἰῃ {15 

56ῆ586 ἴῃ Αγδπι., ἃπά (2) δῃ Αγδπι. ἢ" σογγεβροπάβ ἴο ἃ Ηβθῇ. σαὶ 

ΟἿ ψΒαπ ἰπ6 σοτγγεβροπαϊηρ Αγαῦ. ἢ88 2 (Ὀγ. ὶ ιγ8; 

ννερμι, Οονεῤαγ. Ον.ν Ῥ. 61); δῃὰ πὸ Αγαρ. ἐλ) ἰ5 Κπονη. 
τι. Ὁ] 15. 305, Ῥτ. 30 1. Ατγϑῆι. ἘΠ [πὶ 488 ζ΄ -- 

θην]; Ατδῦ. ζαέδλ (ρεγῆδρϑ πιεδηϊπρ 26 φἐΡὈΉΡ "δ; 866 [,ἀπ6, 

2684: οἵ. ἑαμέλ, εἰνγερηρίλ, 2678). 

[ὙΤΊΒ ΙΓ] ρδγδ!εῖ ἴο Ἴ2, 45 ἱπ Ρ5. 929,] 

12. Δ)Δ] Εογ {π6 ἢρ. βεῆββ, οἵ. (")25) 2.2), 2 5. το". 

ΥΌΨῚ 2617; πυροῦ, Εχ. 32551; Σ τίρμειγ ψεθυρισμόν. ἴῃ 
Ιαῖος Ηδῦ. γο, ““νμίβρεγ," δοαυϊγοὰ [ἢ6 5θῆβθ οὔ α ἐξέ (οἴ. 

διγ. τοῦ 1885); δηά τῃϊ5 πο ἀουδί υπάεγ]ε5 {π6 (Βτϑβι) γεπά. οὗ 
(ἃ οὐθὲν ἄν σοι τούτων κακὸν ἀπήντησεν: οἵ. Φ ΤΥΡ, το»ιδ; 85 
96] οὐ; ἰξ [8 αἷβο ἴδε βεπβε δάορίεά δΥ͂ [π6 πιεάϊεεναί 16τὴϑ 
((ἱ. ὅο ἸὩῚ Πυρ); Βεπος ΑΨ, ὦ Ζέεζδ. 

ἘΡ» 17 1ξ σογγεοῖ, τῆς πιούα ρηπινα ἔογπὶ οὐ ὮΦΌ. Οἱ, 

. ὉΠ, τὴῇἝϑι'ὶ, ἀπά α-Κ. τοϑὲ, »"- 

13. ὈΌΣὮ] Ῥτοῦ. αἷβο (οἴ. σημργ.) σοηπεοίβδά νυ ὈΒΡΌ, 
δναηολος; οἵ. ὈΞΒΡΌ (ἔγοπι ἢ98), Ῥ5. 119}12 ἐυίάεά, λαζ- λοαγέεα, 
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[14. ΝῊ] ἔογ 9; ἀ-Κ. γ5ς»»}. 

[15. ΓΤ] πιαβο. δ5 ἴῃ 8ῖ; δηά, 1 ἐδιε ἰεχὲ πιᾶὺ Ὀ6 ἐγυβίεά, 
ἴῃ ες. 4115 ; βες Κὄη. 1. γ48:]. 

ΣΌΣ] ΓΗ͂ 15 οογγεοῖ, π6 Ῥί. υἱ}} δ, πο ἰγαηϑίεῖνε, Ὀυϊ 

ἐπέοησίυε (Ἐπ. δὶ τοί, λογγεφοίέ; α-. 527); Ὀυϊ ρεγῆδρβ ἽΘΌΗΙ 
βου Ὀὲ τεδὰ (Ρ5. 119}3). 

[ΠΣ] Ὑε πορνεθτε τερεέῤαέές 1 ἱπλροββϑίθ]6. Πθγθ, βίποβ τῆογα 
τῆδη ἃ βίηρ!ε παῖγ πιυδὶ Ῥ6 πιεδηῖ ; δπά {δαὶ ΠᾺΡ 5 υϑεὰ 6χ- 

σερεϊοπδιν νυ τπ6 οοἸ]οοῖῖνε ἔογοα οὗ ΨῬ ἰ5. ἱπιρτοδαδῖίε. 8 
5 ἄυια ἴο {πε ἰηῆμδποα οὗἩ ἴδ 5ἰπρ. νΌ. ; ροῖπε Γ᾽ (Ρ5. 40} 
695), ἴπ6 νΌ. Ῥεΐπρ' βίπρ. ἔδπι. δοοογάϊηρ ἴο ὅ-Κ. τ45ζ5. Βε.ῖ 
ΡιΙοροβαβ ΠΡ, ποῖ, πονγενεσ, ἃ5 Μεγχ δαγίϊεσγ, ἴῃ [π6 ββῆβα οὗ 

ὦ τολὶγἰισϊ»α (οἰ. ν.195), Ὀὰὶ 85. ἃ ἔδηχ. νὴ ἴπ6 58π|Ὲὲ 56ῆ86 85 
Ἵν ἴῃ 1859: Πα τεπάεγβ ἴῃ6 οἷς [ἴπ6, ἡ λογ7Ὸγ σαμδοα νι» ἤσοὰ 
ἐο ογεοῤ (οἴ. 1); Ὀυΐϊ {π6 Ἔπιεηἀδίίοη 15 ἀππθοθββαγυ.) 

[1τό. ΤΩ») ἀϑ Αᾳ. τεπάεγ Όγ {πε ἢἤγβὲ ρεγϑοη, 88 ἱβοιιρἢ 
ἰξ νναγα ΟΡ; Ὀυϊ {ποτὰ 15 πο ονίάθησοα ἰπδΐς ἼΌΨ ννᾶ5 -Ξὶ. Ὁ (οἴ. 

75) ἴὰ τῆ βθῆβα ψῃϊοῦ ννουἹά 6 τϑαυϊγαὰ ἤδγα, ἰξ ἴῃς ἢγβι 
Ρόζβοῦ Ψθγα οογγθοῖ. ΤΉ ψνογάβ Ἴ2)0 ΠΟΙΌΣ ἸΠΙ ΣΟ τεγα γεδὰ ὉῪ 

(ὰ 45 ἰδ ὭΣ [Ν]0 ΠΡΙΌΠῚ Ππεεε; 85. ἀοεβ ποῖ γϑπάδγ Ἰπιξ, δηά 
ἰγοαῖβ Ἴ)5 πὸ α. Τὰ Ψεγβίοηβ ἀο ποῖ ροίΐηξ ἴο 8 πιοζγα βδϊΐ5- 

(λοΐογυ ἴαχῖ; ποῦ ἰβ ἴθ ἕδος ἰμαΐ ν.δ 1β δ ργεβεηξΐ ἃ {γι βεςἢ 
βυβηοίεπε ῥγοοῦ ἰμαΐ ψνογάβ ἤδνα ἀγορρεά οὐυἱ. Ὦυ., ψοβα 

τπεοῦῪ ἀδπιδηάβ ἃ ἰεοἰγαβϑιο, βυρρεβίβ πὶ [Π6 ἢγβι βιίομοβς 

ΠΙΑΥ͂ ᾶνα Ὀδεη ἱπίθητ ΠΥ ἀρ γανίαιεὰ ἴο {π6 5ἰηρίθ νογά 
0, 19 σἱοοαῖ . . ., ἴῃ οτάεγ ἴο πεϊρβίθη [Π6 πὑποδηηγ οἴδεοῖ; δηά 

1815, ρεγθδαρϑ, 15 ποῖ ἱπῃροβϑβὶθ!8.) 

17. ἸὩ] ,ῦυσι τε ον ἐδδ ῥαγέ ο΄, δοοογάϊηρ' ἴο {π6 ᾿μάρπιεηι 
τοσεεαϊηρ᾽ ἔγοηι (οξ. ὈΡΘΌ, 4453): 50 Νυ. 3253 ΠΙΠ ὯΝ) ΓΝ ΠῚ 
Ὁ, 16γ. 5ιδν, 

18. ΓΊΟΓΙΠ] 1Γ τιῖβ ἴβ τίαμε, ἴξ οαπ πιθᾶπ ΟὨἱΥ ἐννῦν (Ὀ].), 
ἔγοπι τῆς Ετῇ. ζαλαία, ἃ Ὀγ-ἴοτηι οἵ ἑαψαία, ἴο τοαπάδν (Ὀϊ. 26. 

552... Βυῖ 4 ὅπ. λογ., ΕΧρΙ]ΠοΔΌ]6 οὨἱγ ἔγοπι ἰῃς Ετἢ., 15 ποῖ 

ΨΕΓΥ ΡΓΟΌΔΌΙΘ; δηά ἰξ ἰ5 ναῦν {πεῖν τθδὶ ΠΌΠΠ 15 πιϊβιυγίεθη ἕοσ 

ΠΡΒ γοϊν (5 2413); 50 Ηυρῇ. Με. ϑρέ. ας. ΕΥν. μὴν ἰς 
Ῥαββά ου τῆς }εννίβῃ ἀδεῖν. ἔγοπι ὅδῃ (85 ἱπ ὉΡΟΠ, Ρ8. 59; σρΊπι, 
ο. 1211) : θαυΐ {πε ἔοτγηι ΠΡΠΗ ἔτοπι 505 15 ἱπιροβϑὶδῖε. Ὁ 6. πρῃ, 

26 
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ἀοοοῤέέοηι, ἔτοτι ὅῃῃ (135 132), νηοῦ ψουά 6 ἃ Ιερὶεἰπιαῖε, 
που ΡῈ ταγε, Αταπιδὶ Ζίηρ' ἔογπι οὗ {πε ΗΠ, τηξ. (α--Κ. γ25, 85); 
Ὀυΐ 5Βυοῇ ἃ βρεοΐδὶ βθῆβε 85 “" ἀεοερίίοῃ " 15 ποὶ μεγε ργοῦδθϊα. 

ον "2 Ὁ, 40 ἴαν ἐπ (- αἰέγέδιισ 10), οἵ. τ 5. 2215 Ἴδη Ὀσνδν 
ὙΣῚ Υ2}3. 

10. ὈΝΘ Ἢ] Τῆς ἱπιριοἱξ ϑυ Ὁ]. 15 ὨΝΝΘΊΟΠΣ (δ᾽ γδ [366 η.] 
1818. τοῦδ οίο. ; 6-Κ. 1446, ρ): ἴα ΕπρΊ. ἐλεν (Ἰπἀ6{.} ογεολ ἐλόνε 
τὸ {ΠΥ ἀγα ογυιϑῃεά, (πῶ Ὀξ5; Ὀχΐ {πογ 15 πὸ οοοδβίοῃ ἴο 

τλαῖκα αοά {Π6 5ιιδ]εοῖ, Α ραββῖνβ ἔογπ), βυοῃ 858 ἸΝ3Ὺ, οἵ (οἴ. 
55) ᾿Ξ), οὐ ὮΝΘῚ, νου ἀρτες θεϊίογ ψἱτμ ἸΠΞῸν. ἤν Β..1 
τεβίογθϑ, “ οἰδνεγίυ δυΐ δεδιἔγαγ!γ" (Βι.), ἢ ΟΣ τῳ Ὁ05, ὈΝΞῚ 
ΟΡ [᾿Ὸ9 ὉΤ29. 

Ὧν Ὁ80] Βεΐονε ἐλο πιοίλ, ἐ.6. τιοτα αὐἱοκὶγ τπδη ἃ πιοίῇ : 
ἴδεν δᾶνα Ὀὰΐ δὴ δρμεπιεγαὶ Ἔχἰβίδηοαε Οἰδμαῖβ ἴα κα 80 85 τξ 
ἐπ ἐλο γπαριριθν οἵ, 1έξ6 (366 οῃ 339) ; 50 αἰγεδάν (ἃ σητὸς τρόπον. 
Ν. Ηοῖζ (ΖΑ ΡΨ, τϑοο, το), οἰδνεγῖγ, 9 ὩΕΡῸ ἈΜΦῚ (ἔτοπι 
Ὀείοτγε {πεῖγ Μαδίκυ). 

20. ἽΓ3}] 5ες α-Κ. ὅν», οη ἔμ 3. ΠΣ ἰ8 ἰο ὅδαξ 20 ῥιθοός, 
δεαέ τ»εαίί, 5 Ὀϊ. οἷ (οὗ τε φοϊάδη οδἱῦ ; ἢρ. δεαέ ἄοτον, ὄγοαξ 
π, οἵ ἃ ἀείεαϊθα ἀγπιν, 85 ὈὨΐ. 156, 7εγ. 465 (3) ὈΠΡΉ29), Ῥ5. 
803: (ΟἿΣ ΒΟ ἩΠΡ3}). 

"3.2] τούλσαξ (Ζ6κ. ττ5ὖ, δοέίονε). 
ὈΥΡ] “0. 25 (τὉ, Εχ. γ33 δηὰ οἴει): ἐπα εἰΠἶρϑε δ5 235 

Δ ὯΝ) (1412 δηά 3453 δὰ ἀ0}.), 15. 4139 ἸΟΦῚ . .. »)Ὸ5.ἃἅἅ 
ΗΙΠ. οὖσι 18, βονναναγ, νεῖν ἀυδ. (ΝΟϊά. Βείγαρε, '. 37): Με. 

αν. ἀλν ἩδεζΖ ((...), Ὁ Ὅ)0 (““5εδτ θεδοβίθηβινεγί," Νό. 2..). 

1. ἸΣΛΣ . ... »Ὸ2 εἶ] Τῆς οοπϑβίγ. 85 ν. 5, τε Ὠγροιῇ. 
ΕΘΝ (ἸῸΝ . . . »ΌῸ)) Ῥοΐπρ' ταδὰδ ἱηξεγγοραῖῖνα ΌῪ μΌΠ Πότε, 
85 ἰὶ 15 ὉῪ Π τδεγα. 

ὙΠ] 4 οογιε (4011), οἵὗὁἨ ἃ Ὀον ἽΠΕῚ 113); ἤεγε ἃ “θη οογαῖ 
(εἰβοννμετα 0). ΟἹ5. ΗἸ. 55:1. ὈῚΠΝ, ἐδοῖν τεηῖ-26ς (ΗΙ. (πεῖς 
ἐροπιῥερ,-- δαὶ 1Π|15. 18 τπῆογα ἴπδη ἀοιυδιίι ; 566 Μοοζα οἡ Τρ. 
1618. 14): {Π|5 τνου]ά ϑυῖῖ νῸ) (15. 3339), Ὀὰϊ ποῖ ὯΔ [8 ἀϊτίορταρῃ 
οὗ 5΄.(»---ΜοΝ.], θεβϑι 65 Ὀεΐῃρ' ἃ 1655 β'ριἱἤοδηὶ ἤρυτγο. ΑΥ., 

ἐο]ονίηρ 5 (οπα τεπά.), δηά ΚδΡΌ., ἰαῖκα ἼΠν ἴῃ ἴῃς βθῆβε οὗ 
ἐχοοίΐοημον (ϊ.6. ρ»ε-οηιέρ6η06), ἃ5 αη. 403 4]. ; Ὀυϊ [Π18 ἀοε5 ποῖ 

βυϊξ εἰ Ποῦ »Ὸ), ΟΥ̓ Ὦ3, οἵ ἴδ ἔριιγε. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Κ. 

2. Τί ογάεγ (Ὠγ. 2οϑ. τ; Ὑα-Κ. 142 ., α) ββονβ (δαὶ γε 

δηά ΠΡ γα ἴδ δπιρμαίίς τνογάβ ἴῃ {πα ν. 

Ὁ] Τῆς ᾧ 15 ἴπε ποέα σροιέδ.γ σοπιπιο πῃ Αγϑηι., πὰ 
ἱπογεδϑί ΡΥ ἐγεαυδηξ ἰη ἐπα ἰαῖαεγ ΗδςΌ. : οἵ. 2133, ]ετ. 405; δπά 
8ες α-Κ. ττ7».; 2εχ. ὃ 3. ᾿ 

ὮΝ5] αἴνναγβ ἴῃ 10Ὁ (6 το» 177 1) ἔον Ὁ75. ὈΨΡ9 658 αἰ ψαγβ 
186 πιεαηίηρ ρίνθη ρον; δηῃά Ὀ)5Π δἰνναυ8 πΊθδῃ85 5: ΠῈ 1} Υ]ν ἴο 

τέχ, ΜΙ Ὑ δῆ 845 οὔ͵εοὶ (45 ἔγααιεπῖν ἴῃ Πδυΐ. τυγίεγβ). 
Εοτ ἰημβϑίδπος, ἰδ πιεδπβ ἴο υϑχς Ηἰἷπιὶ ὈΥ δεβεεγιίίηρ Ηἰπι ἔογ οἵποῦ 

ξοάς: 566 οη ὮὨι. 45.226 19. Ζ7. ἀῃά Ηιυρῇ. οη Ρ5. 68. [1 ἰ5 πιυσῇ 

ἴο Ὀ6 τερτεϊ(εα ἐπαΐ ἴη ΕΝΨ. ἱξ 'β αἰννὰγβ πιίβγεηάεγεά “"ργο- 
νοῖκ ἴο σηρ0».᾿" 

3. ὙΝᾺ 98] τπθη ὟΝ μὰ5 δέμηιαλ [ο]οννοὰ ὃγ Φοβέ, ἴὲ 
μ85 Οαἷγα (α-Κ. 166) τι τπ6 φλ᾽τοα (οἴ, οπα 34): οἵ. Ῥβ. 175 
11616. Δηά 566 Βδοῖῦ ίῃ Μεγχ᾽ “Ἱρολέυ, ἱ. 203. 

ὉΤΥΦῺ] »ναξέμρ᾽ (ρυϊτείηρ᾽ ἔοσι ἢ) γυοές: Ο-Κ. 534 [Ὁ 
(Βε.) ἰβ υπημβοθββαγυ]. 

ΦΨΝῚ] ἀ ἐβρώθη αὐτῶν ἡ δίαιτα (δ. ἔοτ ΤΣ, 88, ἀπὰ οἴεη 
ἴου ὑπιξ ἴῃ [οῦ, 6.9. 853), ὦ Ἰ,9]ο, απ ῥονέρλσά: ᾿Α (κατηρα- 
σάμην) ΖΦ} εχρτες5 9ΈΕι, (ἃ τας δαίθη με, Ξυρρεβίθά ἴο Με. Βὶ.᾿ἷ 
5867.» Βε. 3Ρ᾽ (ταΐπενγ, δ8 θα. ΕΝ τ. 25), δὄφοανε γοζέθη (ννοτην- 

εδίεη; οἵ. ΝΒ απὰ ΟΑΨΒ, 5.υ.: 15. 4οἿ οἵ νοοά; οἴ. 

10. 4119 ἡ ΥΥὴ; ἀπά 351, Ργ. 124 (τ ὥςπερ ἐν ξύλῳ σκώληξ, 
143 σὴς δὲ ὀστέων); Ὀυὲ {πε ἰάεα ἄοε5β ποῖ βεβπὶ νΓΥ ῬγΟΌΔΡ]8 
ἢ Π), Βα. ἼΡΒΗ, τοῖς τιΐδεοα (οἴ. 39) τΞ τοῖς οηριῤῥέν (οἴ. τ 5. 
2οἾδ: δ  ὈΡΌ ἽΡΒ᾽),, 52, τδίμεγ ψεαῖκ; ογ ὮΡ), [που ρῊ 
δάπικιτηρ {πΠαὲὶ ἴπ6 δάν. 18 μαγϑῆ. Ομα. ΤΟΔ ἰχ. 575), ἢ 

τῆς Ἰεαβὲ οἤδηρε ἔγοπι 48, 3.0.), σηαῖ τοῖς σμγεεαῖ (το. Ὁ ἀοα); 
Βενδη (ΠΡὰ, 1899, Ρ«. 303) ΒΞ" (18. 241 δ, [εἐγ. 51, οἵ ἃ ᾿ἰδηά) 

αμπα τοαᾶς ἐπιῤίϊοα ομέ; ΟἾς. (ΕΤ χ. 381) ὈΝΠΒ ᾿8)} 2ΡΊ, σαγγγ- 
7 
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ἱπθ οπυ ἴδε ἢἤρ. οἵ (οἴ, Μα]. 319 νὴ ὕσ). ὙὍὙΠα 5ἰπιρῖς ὈΦῚ 
(Εζικ. 1.219 19 νουϊά ρεγῆδαρβ Ὅς ἴδε πιοδὲ πϑίυγδαὶ ἰάθα ἴο 

ὄχρεοὶ. [ΜΟΝ. βυρρεβίβ 12) 3), 

4. ἽΝ] ἕοσ ἸΝϑῚΠ" (Ὁ-Κ. 540); 50 345. 

5. ΝΡ ὝΣΝ] αῷ Τρ Ἔν; 80 Με. Βὶ. Βε. Βυ. Ὀυ. 
Ἑπτϊ. 

ὉΣΣΧΌ 2.31] οοηνεοπεοπδν τοπάδγεά, “ἀπά συδη ουΐ οὗἉ 

τπογηβ᾽): δαξ ἐπὶ βεῆβα οὗ ἴῃ ργβρ. διὲ ἰβ ὑπῃεαγά οὗ δηά 

ἱπογεάϊδ]ς (433 15 πο ρᾶγαῖ]ε]). Ὁ τεσυγβ Ρσ. 225 1 (5 νϑζᾷ 1.) 
ΟΡ ὙΠ ὈΤΒ ΝΥ; οἵ, Γδν, Πβῃϊηρ λοοῖς, Απι. 451; δηὰ 

ὌΝΟΝ, Ζλονηις (Πρ.), 105. 2315, Νὰ. 4346ὅ5, Οὐέ 9.7 ἔδιογνις ἰ5 
ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΥ Ἔχρίαἰπεά 85 πιδαπίπρ ““ἔγτοπιὶ [86 δποίοβεά βεϊά, 

ΡῬτοϊθοιθδά ὃν ἴπε ἐπογη-πεάρε"; ὃδυΐϊ {Π|8 5 νϑγυ ἐἔογοβά. 

ΤΒοπιβου (2. σθρα 8., Ρ. 348) πιογε ρ᾽δυβῖθ!ν σαρροβεβ ἴδαΐ (πε 

τεξδγεποα ἰβ ἴο {πὸ ουδίοπι οὗ ἔδγπιεῦβ ἴο ἰαὺ δϑίθ πε σταίη 

δῇεγ {πγεϑῃΐηρ βοπηεννῆογα πεᾶῦ ἴπΠα ἤοοτ, ““ἀπὰ οονεῦ ἰξ ἃρ 

στ τπογη-Ὀυπῆα5 ἴο ἱκεαρ ἴξ ἔγοπι Ὀεΐηρ᾽ οαγτγίοα αινδὺ οἵ εδΐθῃ 

ὉΥ δηΐπιαῖ5."" Ἐοθθετβ πο ἐουπά δηά 5εἰΖεά [Π15 νψου]ά ΠΠ1Θ γα ΠῪ 

“ἴδ κο 1 ἔγοηι ἀπιοηρ ἰπογη5." Βαϊ ἃ γεΐεγοηοα ἴο βυ σῇ ἃ βρϑοίδὶ 
Διγδηροηεηΐϊ 85 (8 ἰ5 ποῖ νεΥῪ Ῥγοῦαῦῖθ. ἢκξι---Ῥτορουν ἴο 

Φαρῤ (15. 4219) οὐ 2απέ (54. ἃοο.ν ἔογ αἷγ; [6ζΓ. 145), ρ΄. ὅ6 δαρν 

ον (Ὁ. γ5 ὃν δῶν Ἴ2}5), ἴῃ ἃ βοβες βεπβα (ΕΝ. τοσωϊά 
στοαλίοισ {), ῬΒ. 56Ἐ ὃ 5γ6, Απιὶ. 8.--ἰθ ἐΟ]οννεά στρ ΕὙ ὉΥ δὴ 
δοουϑ. ; δηά ΘΝ (5ἰπρ.) γασιιγβ 189 1 ὉΝῸΝ νὸν ΡηΠν; Ῥαὲ [ὲ 18. ἃ 
ΒίγΔΠΡΈ ράγα]16] ἴο 25, δηὰ ἰξ ἀρίεοβ ὑδαϊγ ψἱτἢ δ. ὙΠατθ 

15 οἰδαυν βοπια οογγυρίίοη ἴῃ δδοῦ ᾿ἰπο, που Ρ Ἢ πο σοηνίποΐϊηρ' 

ἐπιεπάἀδεοη π85 δἰ ἐμαγίο Ὀδθη ργοροβθά, [Ιη ἢ Βυ. βυρρεβίβ 
ἰτῃ ἃ (Ρ), ΠΠ8᾽ ὮΨ ὈΠΌΡΝ,, “ἀπά {μεῖς δββαΐ, {π6 ροοτ ἰδίκαίῃ 
ἱε ἢ; Βενδη (}Ρρὰ, 1899, Ρ. 305), ἸΠΠ8᾽ ὍΔΝ ὈΣΥΝῚ, “«ἀπά ἐμεῖς 
βίγεηρίῃ (ἡ.6. ἐλεέν τοσαἐέλ : λοῖθ, Ηο5. 1293), {με Ῥδτὴβ ἴαϊκα ἴτ᾽" 
(Ὀοῖι τοϊαἰηΐηρ “ 45 ἴξ βίδπ 5). Ὁ. συΐβ {86 ἱκποΐ ΌῪ τεὐδοςηρ' 
Ὁ 85 ““εἰη Ετεπιάενγ ΖιβαῖΖ οάδὺ εἶπα ὑπρ]υο ΚΙ οε Νατγίδηϊς," θυϊ 

νἱεπους Ἔχρίαἰπίηρ νυ παῖ ἰξ πιεᾶηβ, ογσ δον ἰξ ἀγοβθ. [ἷπν. ᾽Α 

(διψῶντες) Σ᾽ 5Ἐ Ἔχρτεββ ὈΌΥ ( -- ὈΝΧΟΥ) [ογ ΝΌΥ], ἐλέ ἐλέγεέν: τ 5 
ἔοτγπλβ ἃ βοοά || ἴο 23}, δῃὰ 15 δάορίεά ὃγ Εν. Ηἰγζ, Με. Ὠεϊ.3 δἱ. 

Τῆδ 55. δ ἰ5 φυΐξε ἀείεπβίθις (α-Κ. 1450); δα: Ὀδπ, “ἐμεῖς 

σμδείαμοο,᾽" 15 Δῃ ἀηδυτ40 6 οδ͵εοί, ἤδη με “{ΠΙγϑῖν " ἀγα πα 
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βυδ᾽εοῖ ; βοπιὲ ενείαρα 15 ἀεβί ἀεγαίθά ψῃο 586ι15Ηῆ65 τΠ6 
ἘΠ γβὶυ 85 {πῸ παγνεβί βδίῖβῆεβ (86 υηρτυ. Ηδηρσο Ηΐη. Ὠ3,Π, 

ἐμεῖς δ᾽ (213), ἔου δσπ; Β6.---νθο τεραγάβ ἢ ἀπά “ 85 
ἀουδίεἐα ()---(ἔοτ ὈοιΒ) ὉΦῸΠ ὉῸΣ ΠῚ, “ἀπά ἐπ Ἐπί γεν ἀτίηϊς 
ἐποῖγ πα!" (ΕΖίκ. 252), σι. ὈἼΘΠ ιν πη, ἀπά υ. ΜΌΝ μὴ 

ΒΡ), “δηά π6 τπϊγϑιν ἀγανθῖῃ (οἔ, ὅτ ἐκσιφωνισθείη, 3 
ἐχαιγίαΐμν, ΟΥτ. ὈΌΥ 12) ἔτοπι πεῖς τυ 611 ((ἃ. 4127 ἰοχὶ 
ἀυδ. : οἴ. οἡ 8}7),--- δ οἢ 15 πο Ἰοηρεν οονογοά ἰῃ δηά ργοϊεοϊεά, 

Ῥυΐ 15 ορδῶ ἴο 411. Τα οδϑ6 5 οὔ οὗ ἔποβα ἴῃ νϑϊοῖ 7 ἰ5 
οἰθα Ύ πλοῦ οὐ 1655 οογγυρί; μὲ ἰξ 18 ἱπηροβδίδ]8 ἴο Ὀ6 5υτα 
νπδὲ (Π6 οτἱρίηδὶ γεδάϊηρ' τν88. 

γ. ἽΡ5] νῇ. ρα. ἴῃ ραυβα, σῖτῃ γ ἕο ὥ (6 -Κ. οο).. Βυὲ (ὈΪ. 
81.) κν ἷβ Ὀεϊίζετ, ἃ5 ἃ ἔγεα. 56ῆ86 ἰ8 ἀεϑδίἀεγαῖεαά. Βὅ. Οζ. 
Β6. Βυ. Πα. νοσαῖῖζα δ᾽", δοροξέοελ, ἐγοιδίσ (0 τὰς ποία ἀσοις., 
88 ν.Ἷ; δυΐ {π6 οδηρε 18 ὑππδοαββᾶγυ. 

Ἵ] Τῇο τοστῦ σἀὐαφωαΐξίονεῖς, ἃ5 ἔγεαυ θην πῃ ργονογῦβ ἴῃ νυ δ ἢ 
ἃ οοπιραγίβοῃ 9 εχργεβδϑεά, [}50181}γ 1ὴ βυσῃ οδ565 ὃ 15 οοπηραγοά 
ἴο " (45 Ῥτ. 255 ῬΠῚΘ ὙΚΌ ΠΕ ΠΡΟΣ. ΠΡ ΦῈΣ Ὁ} ὨΝῚΡ Ὁ); 
Ὀαΐ οσοδβίομα!ν, 88 πογα, " 18 οοπιρατεά ἴο ὃ (80 ο. 121} 2188), 
566 Ζ6χ. 2526. 

ΠῚ 533] ἢν 18. ἃ ροεῖ. νογὰά ἔοσ Μαριθ, εβρ. ἃ ῥοΐρμέσα, 
ἀανίίρρ ἥασνιο, Ὧι. 4.233 (Ξε6. ποΐθ), 5. 76. (ΠΡ Ἔζ, ἤρ. ἴοσς 
ανγοτῦ5), 7895, (Δ. 85 (ππαπον τὲ Ἔζη ΒΦ) ἴ; δηά ἢ 3 158 

Ῥοεῖ. ον “ῥαγᾷς; οἷ. ΠΦΡ 13, 1οὉ 4139; Ἰπθῦεε 5.2, [.8. 412, ἢρ΄. ἔοτ 

αγγοιῦς (Σέ. 121, 6, 8. Αἡ δποίεηϊ ἱπίεγργοεϊδείοη---Ῥογῃ. οὐ 
δοοουπῖ οὗ ἢ}. --ἰοοῖ ὩΨῚ ἴο πιϑδη δέρας: 50 (ἃ νεοσσοὶ δὲ γυπός, 

᾽Α καὶ υἱοὶ πτηνοῦ, Σ᾿ τὰ τέκνα τῶν πετεινῶν,  Ἰφα", «2.2, 
Ἐ ανία; ΑΘ ἴῃ Ὀϊ. 423; Σ᾽ ἰῃῆ 58. γ6' (]ετ. νοϊδι Πα 
Δτου5); ᾽ΑΣ 76τ. (νοϊαοτίδυ5) ἰη 5. 788, 

ῬῚΣ ἽΓΠΌΩΔ] πες “ἐπιαίκα Ηγίπρ' ΒΙρ ἢ": 80 Ῥχ. 1.551 Πϑὺ Ἴδν, 
40» ΤρῸ 05; Οα-Κ. 114») 5. 

8. ὙΙΣἽ] ΠῚ οἰβενθεγα ΟἹΪΥ τε πῶρηθρ, Ῥ8. ττοῦ, ἀπά ἴῃ 
ΤΣ ἢ ὃν, ὁπ σοσομπέ φῦ . . . Το. 318 83, “» ΤΟΣῚ ὑν γ16; (Αγαπι.) 
ὙἽ ΠΣ ὃν, Πη. δὴ 4141, 

9. Ὕ ΤῊΝ] ἃ αἰγουπιβέ, οδυβα; οἵ, ἼΒ5Θ δι, Ῥ5. 1 φῆ 
τοσδὶ, }!. τ6. (ὦ ἀνεξιχνίαστα, 85 910 3451; οἵ, Εο. 113, 

Ὄ ΤΙΝ Ἴ] 65 οἷ", ῥβ5. 4οἷδ, 



20 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 

10. ΓΤ] ῬῈ 18 υϑυδ!γ ταὶ ἰ5 ονέσί δ ἢου565, ἐ.6. ἃ 
σίγεοξ; ὉὈυΐϊ 5οπγείπηαβ ἰδ 15 ψνῃαῖ 15 ομέσίδ ἃ ἴοννῃ οὐ νἱ Πρὸ, 

ἀ.6. δὰ οῤόη Μεοίδι: οἵ, 18} γῊΠ ὯΒ ὃν Ὁ Φ δ), Ρ5. 1441, 
Ρε. 855, 

11. ΘῚΦΘ] ἴο ““πιαῖκα ἔπε ἰονυ Ἔχαίθά " σβπηοίῖ ροβϑβίδυ 
Ὀς ἃ οοηβεαιεηοα οὗὨ ρσίνίηρ, γαΐῃ (ν.}0); Πογ 15 1 ΘΆ5Υ ἴο σεραγά 
Ἃ ἃ 5 ἴπε σοπβθαθεποα οὗ ἢ, δπά 19 85 ραγεηϊμειίςδαί. Κεδά ὈΒὴ 

ψ τ (ἃ τὸν ποιοῦντα, Ἔ αυἱ ροηΐξ. 

Σ 222] 3.ῷ ἰ5 ἴο ὅσ ὀχαϊσα, τυῖτα ἴῃ 6 οο114ϊ. Ἰάθα οὗ 
δοίηρ᾽ ἑημαοοοεοίδίε: ἴῃ Οδἱ ΟὨΪΥ πεγα δηὰ Ὦΐϊ. 2δό ΠῚ ΠΡ κὸ 
Ὁ ΠΡ Ἴιι ; 2309, το ςο2 οπ ἀξρὰ, οὔϊεη πῃ Ῥβαΐπιβ. ΟἿ. ΞυΦῸ, 
α ἀξρὰ Ἰμδοοαββὶθ!α γοέγοαί. γῈ τε ἐπι βαΐεῖ᾽ (α--Κ. 1176). 

12. ΤΡ] φομμα σομρσαῖ. ΤΙΝΟΣ (οτ ΠΗΡῈ) 'ἴβ ἃ ἰϑομιηΐοαῖ 
ἴεγηϊ, Ὀαοηρίηρ δἰπιοβὲ Ἵχοϊυϑίνοῖυ, δπά, 85 11 566 Π15 Ὀγἰ πα γῖϊυ, 

ἴο ἴδε ““ ΝνΊ5άοπι [ἰτεγαΐυγα." 118 εἰγηιοϊορυ δηά ἐχαοΐ πιεδηϊηρ᾽ 

86 Ὀοϊῃ υὑποοτίαίη. [Ιη ἔογηι ἰΐ 5 οὔ ἴδε ἐωζέϊαέ ἰγρε (Κὅ. 
1ϊ, 1936), οοπιδίπίηρ δ [86 βαπιθ {ἰπ|6 {π6 ρεβου τ ἶε5. οὗἨ ΠᾺΡ 
δηά ΠΌΝΠ, ὙὍὙῆα ἐοἸ]οννίηρ ἃ ἰΐβ οσσυζζθποαβ, ἢ {πὲ 

τοηάδογίηρβ οὗ ἔπεα οὔϊοῦ δποίθπξ Νεγβίοηβ : 

70. οἷ “ἢ πρῶη ϑ Ὀπτνη, α ἀληθές, ῷ' ποϑπ, δ᾽ ποῦὸ 
ἩΠΠΌΣΠ (π6 οουπβοὶ οὗ {πεῖς νυ ϊβάοπι), ἘΞ αυοά οσοερογαηΐ 
(Ραγαρῆτ.). 

᾿ Αἷδ Ὁ ΠΙΠῚΣ "ΠῚ 2 ΤῊ [δ ἘΠ: ὅτ βοήθεια, 2. ψΡ 
(ταἱυαξέομ, ἐρἰέυεγαποο), Δ ἩΓΛΌΣν, ἘΠ πεοδββαγὶ! πιεὶ (ρᾶγα- 

Ρῶτ.). 

118 'τὸ [τά. ὈΝΝΡΕ] ὈΡΒΘ 3 ΠΌΞΠΙ ΓΊΘΟΡΤΙ ἼἼ: (πα ὅτε διπλοῦς 
ἔσται τῶν κατὰ σέ, ἈΠΌΘΠΡ, δ’ κποριτῦ, Ἐ Ἰεχ εἰαβ. 

121 ΓΟΦΨΌΣ 2)}} 15. "Τὴ 9 ἸῸΝ : (ὦ ἐσχύς, Θ σωτηρία, ὦ ΚΠΏΌΣΠ, 
Ζ πο ϑ, Ἐ Ξαρίβηία. 

265 ΤΡῚΣ 3" Τὴ ΠΌΞΠ νον πυρπο . (τ τίνι ἐπακολουθή- 
σεις, 85. τον (ἐσαολέῃ Ὶ), ΖΦ ΠΟΘΙ, ἘΠ ργυάεηείαπχ ἔαδηι. 

305 (( τὰ πυξὴη) ΓῊΦΤῚ ὉΠ) (ΚΈ. τη, οοτγαρε; τά. ΠΕΡ) : 

Θ καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας. (5 Ῥ᾽ ἀο ποῖ τεοορηΐζε 
ΓΤ Παγα δ 411; 866 ποίξβ “α ἦϑο. 

Ῥ. οἵ ἢ ϑὉὴΡ ῬῸ “ ὈΣΊΨ Ὁ ΒΥ} : ΠΣΩΠῚ ΓΡῚ ῬῈ ΠΌΘΠ {7} ΠῚ "5" 
(ἃ σωτηρίαν, 95. χε (λορε), Ζ "2 (βοήθεια : Ἰ,ενγ, ΟὟΨΒ 
846), ἘΠ Ξαἰ αἴεπι. 



Ν. 10-12 ΔῚ1 

3Ὁ: ΠΟΙΟῚ Ἢ 2: δι βουλήν, 55. νοῦῦν, Ζ᾽ πντὸ (ἀριοτοϊεάρε), 
 Ἰερβοπι. 

8.5 ΤῊΣ) Ὁ ΠΣ ὮΝ Τὴ πῊν ὃ: (ἰ ἀσφάλεια, ᾽Α εὐνομία, Ὁ 
ὉΠ 85)", ζ΄ ΤΌΞΟ (σοερνςοῆ, Ἐ βαυϊίαδ. 

181 χη" Ἢ ὅ92: ὰ ἐν πάντι δὲ καιρῷ, 5. ᾿20 τοΡῦνα, ὦ 
ΠΕΙῸ (οομμρισεῆ), Ἔ οπιηὶ ἰεπιρογα. 

15. 1859 Ἢ ΟΣ ΓῪΡ ΝΌΒΠ: (τ ὑψώσατε ματαίαν παρά- 
κλησιν (βϑεπιϊπρν οοηπεοῖοά ψἱῃ ἐπ), ᾿4. εὐνομίαν, Σ 
σωτηρίαν, Θ ἰσχύν, 55 ϑιρ ΣῈ (ἱπογόασο οὗ ἀἰβοίρ!εβ : ΡΒ. 3793), 
ΖΦ ννῦο πιδάθ σγεαῖ {πὸ τνουκβ οὗ ογεαϊίοη Ὁγ ἴπε ργεδίῃβββ οὗ 
μιῖ5 τοϊράοηε (ΣΡ ΤΙΌ5Π), ἘΠ ᾿αβε ἴδηι. 

Μὶς. 6᾽ ἼῸΦ πεῖ 'πν: (τ καὶ σώσει φοβουμένους (ἘΝ) τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ, Ὁ ποῦ ἘΠῚ τοῦον, ΖΦ Ηατῖκ ! Ὑδην ἢ 5 ρσορῃδῖβ 
ΟΥΥ ουἕ ἴο {πε οἱέγ, σπα Ζοαοὶ (μ 800.) ἐπεπὶ ἐμαὲ ἔδας (Ὦ παπις, 
Ἐ εἱ «αἰμς οτῖε Εἰπιεθμεῖθα5 ποπιεη ἰπαπι. 
ΓΦ 8. ἔπυ5 πιοβὲ ἐγεαυ θη δϑβοοίαϊεά, οσγ ραγδῖϊοῖ, τ ττἢ 

υϊβάοηι, οὐ (265, Ρτ. 84, 15. 2829) οοιηβεῖ, βοπιϑίϊπιεβ α'80 τυ ἴῃ 

πεῖρ (6,8) οὐ βἰγεηρτῃ (125, οἵ. Ῥγ. 8:4); θὰ ἴξ αἷϑο βυρρεϑίβ 
ἴδε ργδοῖίοδὶ ο76εῖς οὗ νυϊδάοηι οἵ οοιηβοὶ (ἢ πος ἴπς γεηάεδγίηρβ 
βοήθεια, σωτηρία, «»ϊοῖ παρὰ ποῖ ργεβιιρροβα ΠΡΌΠ ἔον ΠΕ, 
1208). Τῆδ οἴγηι. 15 ἀποοτίδίη. 

Κ.]. ατίπηηι (3 ρωρηι. 4:|ι. Ογ. 500.γ Ἰ00Ὶ1, ἷἱ. 35 8..)}, (ὉΠ ον ϊην 
Ηαυρίὶ (Ὁ. Ρ. 36), ἀετῖνεβ ΠῚ ἔτοηι ἴμ6,, οὗ Α55. ἐρρω, τάξω, 
ΟΡ, τωῤῥογέ; αεέξε, ῥέδαν (-Ξ- Ταῖπι. Μαπά, ᾿Πιτν ; οἵ, τήν, 

]6γ. 5οἱδ ᾿γὰ, ἀπά Ζόχ. 1214), ἀφ, ῥλνσίοίαρι (ρτορ. λοΐρορ; 

πεῆοα Αγϑπι. ΝΌΝ, “"ο], ἴο ἀεαῖ; δηά βύρροβεβ δαὶ ἰΐ5 

ογίρίηδὶ πιεδπίηρ ννὰ5 2 »οῤ, σωῤῥογέ, νὨΪςῃ Π6 {πη |κ5 5. 5111] 

τοϊδϊπεά ἴῃ 10. 205 (τεδάϊηρ ψῖμθ Θ υ. πῦπΌ, τούλοιέ 
σωῤῥογέ: 5ε6 αὐ ἴο0.), ἀπὰ τπᾶὶῖ ἰἴ αἴεγιναγάβ δοαιϊγεά ἴπ6 
56η5685 οὗ λέ (1215, 15. 2829), σμοοσαος (5.3), οτοον (Ῥτ. 815 181), 
γείϊαδέέέν (ιτὸ 265, Ῥε. 351): ἴῃ ΜΙο. 69 δα γτοδάβ υῦτῃ ὁπ 
Ἴοσ ΜΠ, Βαυΐῖ 5υοῦ ἃ νδγίοιυ οἵ πιεδηΐῃρβ, πιδην τὐὐϊπῖη {π6 
1: πιϊῖ8 οὗ ἃ 5ἰηρίε Ῥοοῖς, ἰβ ἢοῖ ργοραῦῖε. Α ϑυγνϑυ οὗ ἰΐβ 

οσσυγγθοαβ βυρρεβίβ ἴμῈ οοποϊυϑίοη πᾶὶ ΡΠ, 8116 ἃ 5σγη- 

οὔγπὶ οὗ τοΐρονε απὰ οομρδοὶ, βαρ ρεβὶβ βοπηείπίηρ ποῦ μη 

εἰἴδοῦ οὗ ἴπεβε νογάβ ; δπὰ {παὶ τπ6 ποαγεβὶ Επρ 88 δαυϊναίεηι 

ἴον ἱξ νουἹὰ 6 ἐγεοζένοα οοινιδοὶ οὐ ἐβοοίίνε τοίϊράονι. 1 τὴ8 
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ν' ἰάδα 8 τϑ!γ τωῤῥογέ, τὰ πχυβδὶ ΞΌρροβα {παῖ 1 νγᾶ8 ἀρρ]ϊεά 
Βρθοίδιν ἴο ἃ σωῤρῥονγέξρρ᾽ οὐ λοίῤέπρ'᾽ υδῖϊν οὗἉ πιϊπά. 

14. τρῦ9] τὸ 85 ἐἠξ ἴα πἰρῃι,᾽" ἃ ρζερ. δεΐηρ υβϑά δον 5 
ΟὨΪΥ ἴῃ οογίδίἢ νογΥ δχοερίζοηδὶ οδ565: 56ὲ6ὲ α-Κ. τ18ς, τ’. 

ὙΦΙΘΌἽ] νἱίβους ἀρ. α-Κ. 2ο»». 
15. Το ἔννο οἴδιιϑβεβ ἀΐα 580 ὑπανθηΐ Ὀαϊαποεά ὑπαὶ παγα 

πιυβῖ Ὀ6 δὴ δγγοῦ βοπηενμογα. Ἐπ. 2ἼΠΌ, λέμε ἐλαέ λας δθθη 
εἰδεοϊαξοα ; Ὁὰὰ {π|8 νοτὉ 18 υϑεὰ ΟὨΐΥ οὗὨ ρίδοες δηά οἰεἶεβ, ἤδνεῦ 

οἵ ἃ ρΡεΐίβοη. Τῇα ἰεαϑὶ οβδηρα ψουά Ὀε ἴο γεδά, νυ βοπια 

20 Μ55, ΓΕ, ὈΠῚῸ ἴον ὉΠ, “ῦυ»ε 2ὴ6 Ξιοογα ο7 ἑλεῖν τιοέλ 

(ῆρ. ἔον. βἰαπάσον, ἔδ]56 δοουβαίίοῃ, εἴς. ; οἵ. 8. 57ὅ 2Π ὮΣΙΦΣ 
πΠ, 595 ὈΠΤΗΠΕΩΦΩ ΓΙ] ἼΠ, 644): Ὀυϊ ἴο ργοάυοε ἃ δαίδποθά 
ΡΑΓ8116]5πὶ ἃ βγη. οἵ "3 ἰ5 τεαυϊγεά, ὙὍῃα Ρεβῖ Ξξυρρεβίίοη 8 

Βυ.᾽5 ὯΠ᾽ ὈΞῚΠΟ (ἔογ ἴε ὯΠ᾽ 5εα 242 2912), οὐ (νψῃίοῃ μα Εἰπιβεῖῦ 
ΡῬτγείδσβ) ὯΠ᾽ ὈΠΒῸ ({π6 ἴξγεα Ἰδϊῖογβ ὯΠ" πανίηρ ἀγορρεά ουΐ οὗ 

1π6 στοὰρ ὙΘΙΌΠ ὉΠ ῈΘ, δπὰ ἴπδη ΣΧ ἼΠῸ Ξυρρ εά ἔογ {πε πιἰϑϑίπρ' 

ΨΜογά ἰπ ἔπ6 τ τοῦρ ρἶαοε). ΕΠτὶ. ΓΙΡΒΒ ΔἼΠῸ (Ρ5. 1495). 

τό. ΤΙΓΨ (γιήτ 67] Ὑπδ οἷά δοουβ., ἑουπά ({π ἐπ γέπε.) 
δρουϊ 14 {ἰπ|68 ἰη Ηδδ., 85 ἃ ροεῖ. ἔογπι (που Δηγν σοπβοίοιι5- 
Ὧ658 οὗὨἉ [15 οτίρ. ρταπιπιβιοαὶ ἕογοα): α-Κ, οοσ [προ 18. ἕοσ 
πδηῇ : οἵ, Ρ5. 9216 Κι., ἀπά δε μία, γί}, Ρ8. 588 647]. 

18... . ΝΣ 5] Το ργοη. επιρβδῖῖο ἰῃ {6 οδιι88] οἴδυβθ : 
111} )83., 6. 35 δἱ. (1 5. 1418; 26κ. 2156). 

ΔΝΩῪ] Εον 232, οὗ ἴπ6 ραίη, οὐ βογεῆδβϑ, ἔγοπι ἃ νουπηά, 

οἵ, αη. 3455. 

ὉΣΔΓΤῚ] ἱπ ραυβθ ἔτοπι θὰ (α.-Κ. 636). 

ΓΒ] ἔγοπι πμυξθυ: Ο-Κ. 7599. 

1το. 2] ἄς ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν, ““7)0»ε 5ἷχ.. ." ΤΠΐβ 
»!4» Ῥοϊηϊ ἴο ἃ τεδάϊηρ ἔθ (Βε. Ὀ1.}; Ὀὰξ ἐπ οἄδηρε ἰβ ποῖ 
ΠΘΟΕΒΒΘΘΓΥ : “3 [Ὁ] οννεά ὃγ Δ ἴῃ ἢ 18. δὴ εἴεοϊίνα ταρειίοη ; ἀπά 
Δ τλᾶῦ ἴᾶνα πιεγοῖν γεπάεγεά ἔγεεῖγυ. ' 

20. ΤῊ] Τῆε ρέ. οὗ οεγιξυάς (τ. ᾿4γ; Ο-Κ. τοῦδ»). 

21. ὩΣ] τ ΜΒ 9}, ὈἰθΌ, ““Σγονι ἴῃς βοουγρε," εἴο. 
Α πδοδβϑαγυ οογγθοϊίζοη. Οοηβιβίοη οὗ 3 δηά Ὁ ἰβ οοπιηιοη: 
(ἃ οἴεῃ ἐχργεββεβ ομα (ποῖ αἱ ναγβ5 τρ 117) νῆοτα ΜΤ. ἢδ5 τπ6 
οἴμοι. ὙΠετε νγᾶ8 ἃ βίδρε ἴῃ ἔπε Πἰδίοσυ οἵ ἰπ6 Ηδδ. 5ογίρε ἴῃ 
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νῃϊοῖ (π6 ἴννο ἰοτζαγβ οἱ βεῖν τοβοπιδθα δδοῖ οἵπεν (Λοζος ογι 
δαριμοῖδ, Ὁ. ἰχνἱ). Τὸ Ἔχρί δίῃ Ὁ 85 ---Ξ δ᾽ ΠΥΝ3 15 ἑογοβά. 

22. 153) 30} 1. Αταπι. ἔἕοσ εῦ. νὴ (ε. 9. αη. 1219 Ζ). 

23. ΤΥ] ποῖνη (Όυ.) [οὐ γκπ ἢ 2 Μ55 55] νου]ά 
86 πιοῖὰ εἰεριαηξ Ὀεέογα ΠΊΦΤ ἰη ὃ [οἵ 88 η.]. 

τ Π 1] ραβ8. οὗ οδῶπ, νιαᾶθ ῥϑαρεζμΐ, Ῥτ. τ6΄, Οτ. 
πορῦ (1:31). 

24. Ὁ) ἐς ῥόαοο: ἃ βυῦϑῖ., ψἤογα τὸ 5βου]α ιι56 8δη δ().; 

850 6η. 4257 7ὩἙ οἱδυπ, ς. 219 ἽΠΕΟ Οὐχ ΠΤ, ἀπά ἔγδαυοηίὶν ; 

αἶδο ψ οἴμογ νογάβ. 8566 Ὦσγ. 186-0, 6βρ. 189. 2; Ο-Κ. 

1410. ἷ 

ΝΌΠΙΠ ἶρῚ] ΜῸΠ μιὰ5 βεῖε 118 ργίπιδγυ ρῃγϑίοαὶ πιεδπίηρ οὗ 
»εΐος, ΒΙοΒ 1 Π85 αἷβο ἰη ρ΄. 26. 0 Π᾽ μι πυῦτι δὲὲ γὸρ πὶ 5, 

“πὰ πψου]ά ποῖ σατο ἰξ ἐο τηἴδς"; Ῥγ. 855 ἸΨΈΣ ὈῸΠ ἊΘΗ, “Πε 
ἐπὶ »εἰξοεέλ πιὸ ἰηυγοῖῃ ἢἰβ οὐνσῃ ἘΞ Ἢν τοῦ ΒΟῚΠ ῬΌΣΊΩ γν, 2οῦ. 
ΟἸΦΏΣ ΟΠ τε οη γος δϊβ οὐση δοὺἱ (116): 80 Ηδ. 219). Τῇε 
ν᾿ μα5 ἔπε βαπιὲ πιδδηΐϊηρ' ἰῃ Αγαδῖς (οοη). ἰ,. ἀπά ἱν.); ἴῃ ΕἸ. 
ἰξ πιδβδῃβϑ ἴο μεΐΐ ἐο ηα οὐ 1ο λαυο, ἴο δ6 τούϊλοιεέ (5 74. 15" δ). 

ΝΌΠ, ἴο τόν (Π|κὸ ἁμαρτάνειν) ἰ5 {8 ὈΓΟΡΕΥ͂Υ ἴοὸ γεζες ἴπ6 τῖρ δε 
πιδτίς. 

25. ΤῊΝΝΝΝΝΙ 218 219 318,15. 223 445 4819 619) 6533; οὗ τῆς 
Ρτγοάυοῖ οὗ ἔπε οαγίῃ, 15. 341 425 ἦ. 

26. τ9] 4οΣ γϑ ἼΩΝ ον 1. Απ δηϊρπιαῖὶς ψοτά, ΤΠ 
,“ἱ ἰ5Θ Κποννῃ οἰδεγννῖδα οἡἷν ἰῃ Αγαρ., ἰπ ν βίο ζαίαλα 5 ἴο 
οογέγασέ ἰλ6 ἔλοε, ἴο ἴοοῖς λαγα αηπαᾶ οίορε (Ἰπ6, 2628); ἴῃ 

οοη). [Π.- ἴο 5ῃο" οπββεὶῇ δλαγ απαᾶ ἥγρε ἀραϊηβί δποίδμου; 
ἀμίαᾷ αἴ5ο 15 ἃ δαγά γεατῖ (ἔγοπὶ ἀδαγίῃ οἵ ἔΔπιῖη6) ; δηά ἕσλρ"" 

ἀαδέμκε 15. ἃ λαγ, ἀϊδιταββϑίηρ {ἰπ|ὲ. Ὑῆαβα δία βυρρεβὲ {πα 

τηεδηΐηρ ,γρε οἰγετιρέλ, υἱροι» (υυἱτἢ ἀπ᾿ πιραϊγεά ροννεῦβ, νυ ἱἢ- 

ουΐ Δὴγ ἰἴοπρ' δπάὰ ψνεδίκεηΐϊηρ {Π|Ππ|55: οἵ, ἔογ ἴπ6 (πουρῆϊ, 

213), ψ ΠΙοἢ νου] 4150 βιυιϊξ 2ο5. Απάὰ ἰΓ {π6 τοχὶ ἰβ οογγεοῖ, 
(15, οὐ Ξοπ)εῖπίηρ {πὸ τΠϊ5, 18, ἢ οὐν ργοβεηῖ πον εάρε, 

πε οΟὨἷν πιεαπίηρ ἴδδίὶ να οδὴ ρμίνα ἰϊ. Τῆς Νεββ. πιογεῖν 

ἔυεββ: (τ οπι. (" ὥσπερ κτλ. Ὀεὶπρ' τααῖν ἃ ἀουδίεϊ οἵ ὃ: 

ν. Βε.); 9 δι)λ....; Φ ἼὉ τοῦ (οοππεοιίηρ᾽ ἀουβδεῖεϑς 

νἰὰ ν ΠΡ5); Ἐ ἴπ δϑυπάδηιία; ἴπ 30 (ἃ οπι.; Θ συντέλεια 
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(Π05); 5 Ἰχφαϑ σιδο (45 ἴξ Π5 59); Ζ Ἧ,, στοῦ (σ. [ονγ)}; 
᾽Α παντελές; Σ πᾶν τὸ πρὸς ζωήν; 3. οπιπὶβ νἱίαΔ. ΤΗΣ 
ΕΔΌΡ. γε Ἵν δπεῖν ἱπδθυθηοθά ὈῪ, πὸ: Κα. Πε2ΠηΠ ὍΘ " 
ΠΟῪΣ 9 ΠΡΌΩΦΘ; 1Ε ΠΟΡΙΠ ἐ ΠῚ ῬῸ ἼΒΟΘ ΠΡΌΣ; ΟἿ, ΤΌΡῚ ΠΡ; 
δεποο ΕΥ͂Ν. α Μμεῖϊ αρὸ (3ο ἘΝ. γἱρό αρο, Ὀὰαϊ ἘΝ. υἱροιὴ. 
Ὁ. ("οἷα Κεΐ6) αἰϊεπιρῖβ ἴο ρίαοθ  οοππεχίοη ἢ ἐῆ οὴ 
ἃ ΡΒ οΙορίςαὶ θαβῖβ, Ὁ δϑϑυπιίηρ πὸ ἴο θα ἃ μαγάδσγ ἔογηι οὗ πϑϑ, 

Ῥοϊσνάμταρ: Ὁσὶ ΠΣ 5. “" νοϊ]επάυπρ " ἴα π6 βεπβα οὐ δορηφζϑίε 
ἐἰδείγμοξίοι; δρᾶ ἴπ6 δηᾶῖγα Ἂχρίαπδιίζοη ἔγοπχ ἡ} Τὴ ἰ5 ποδί 

Ῥτεοδιίουβ. Β6.Κ ἼΡΠΞ (οἴ, 21; Μ6. πὺξ; Ομ6. (7 ἴχ. 576) 
Βοιτεν Ἴπο3 (Ὁε. 34). 

27. ΘΣΤΊΞ ΠΡ] Τῆα ἀρ. ἱπ 9 18 ποῖ δοο. ἴο συΐβ, 

ἴδε ἴοπθ οἡ ΝΞ ποῖ Ῥεΐηρ οα (6 ἢγβί 5011. (Οἱ. Μη λίοὶ 
(εά. [γοκ), 8οῦ, 1. 1το-τᾷ; Βα, ὥγου. Ρ. χίϊὶ Ε, (8. 7), π΄ 815 
Ευ1ε5 οὗ Παρβαβῃ; οἵ. Κό. ἱ. 63.) 

[ΠΡΌ Ὦ τπῦρον, σαν (ἐλομ) ἐξ; Ὁυὲ {π6 επιρμαίίο 
Ρτοπουῃ βυρρεβίβ ὑπαὶ ἰ6 οἴδπρε οὗ ροίβοῃ ἔγοπι ἔμ ιϑί 

Ῥεῖ. ΡΙ. οὔ πὸ ὦ ἰδ κε5 ρίδος ποῖ ἰῃ πε ἢγϑί, θυ ἴῃ {Π6 βεοοηά, 

οἴδυβο οὗ “πο ὅ. Ῥοϊπξ, ἐπεγϑίογθ, γἱτῃ (ὦ Πομ.} 



᾿ΘΗΑΡΤΈΆΒ ΥἹ. 

2. Ὁρῶν Ὁ] επρῃαβιζιηρ ἴπῸ ἰάδα οὗ τοεύρλϑά. Εοι 

τιῖ5. ἱπέ, δὶ Ῥεβίἀβ τε ΝΙΕ., βεὲ 6-Κ. τι35. (ἃ εἰ γάρ τις 
ἱστῶν στῆσαι --ὕ»ε "Ὁ Ὁ (α-Κ. 144). 

ὙΠ] Οτὲ ὙΠ, δ8 δνεγγνβεγε εἶβα ἱπ Κι, (οἷ 1π τῃε 

βίηρ.; 69 δηά εἰβενβαγε ἰῃ ἴῃς ρ].). Τῇ , ᾧ λατοῶἢ ἴῃ Αταρ. 

τιθδηβ ἴο ρὩ26 (οὗ ἃ ψουηά οἵ ἴδε πιουῖῃ); λιοισαῖδε 5 ἃ 

γατομπέηρ αδοΡ, ολαφηι, αὖγες; 850 ὅ'γτ. Ἰζοσι (6... {κκ. 1635 ἔογ 

χάσμα): επος ΠῚΠ τνουἹά 5εθπὶ ἴο πιβδῃ ΡΓΟΡΕΥΙ͂Υ 8 γατοηΐηρ 

φεῦ; ΒΡ. ἐηρηρ γεέρ, ἀεεέγμοίΐοη, οὐ οαἰανεέν. 50 (ἢ 

νϑτίουβ πμαησοϑ) ν.80 γοἱδ, Ῥ5, 510 4818 ς.)4. 9 (θυ τά. Βαγα 1217) 

55. 57} 91ἢ ο45, ΡΓ. 179 τοῖς. 
ἽΝ] “.(. ΘΝΝ; δ5 ἐχρίδιπθά οἡ 419 τὸ αρὸ ἐξ γεα μῤ, ἑατά. 

[Βυ: ὦ ἄραι πιᾶγ ροΐηξ ἴο ἃ γεδάϊπρ' δὴ (ἴο ῬῈ οοπβίγυεά 

δοοογάϊηρ ἴο 6α-Κ. ΄1444}ἡ, ψ ΠΟ ἴ8, ρεγῆαρβ, πιείγί αν 
Ργεξογδθϊςε.) 

3. ΠΡ 33] “ἴον {με (-Ξ ἰπ παὲ οδϑε), 88 “15 13}, 
Νυ. 223, 

Ὁ (νι 6ὴ] Τα ψουά οοπια παίυγα!ν οηἱν ἔγοπι 1η5, ἴο 

τιοαϊίοτο τ, νοῦ γ᾽6145 πὸ ββϑῆβε: ἰἅ, ποννθνδθῦ, πιθϑηβ ἴο 
ῥεαῖ γασλὲν (οἴ. ἰαρλπο"", γασληθος ἴῃ δὰ οαἴῃ, Οοτ. 2ζ35, γασὴ, 

οἵ ἐπεῤέν τοογα, 5233; 245 -- βαττολογία ἰπ ῥγαγεῦ), δπὰ {15 
γε 5 ἃ βυϊδοῖο βθῆβα: ἐδποιρ 2 »πζρλξ, νϑγῪ δχοδριοηδ 

(Εν. 9ο2ε; α-Κ. 752}, οοπλθ ἔγοῃι πψΡ, ἰξ ἰ8 δοϊζεγ ἴο οἤδηρσβ 
ἴπε ρίδοα οὗ ἴθ ἴοῃϑ δπά γεδά 9. 

4. ὙΤΏ"] ες, οἡ ἴδε ἰάϊοπχαῖίς υβε, ου οὗ. Οτὖ ρευῆδρβ(Ὀι.) 
τοῦ πῖθ ἰβ ϑεὰ ἴῃ ἃ ρῃγπίοδὶ βεηβα, ἴπε ἤρ΄. Ὀεΐηρ' [παῖ οὗἉ ἀγτοννβ 

αἰ {πεῖς ροΐϊηϊβ Ἰοάρεα ἴῃ πἰ8 ἤεβῆ, ἀπά [Π8 58 ργοίϊγυάίηρ 

αγομηα Ὠϊπι, ἤσποα ““ψἱἢ": οὗ, ἃ ἐν τῷ σώματί μουν. ἴῃ 
ΔΎ οδ86, “ τοίϊλέμ πιὸ" (ἘΝ...) 5 ἱποογτεοῖ. 

35 
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ὙἽἼΣ] Ετοπὶ ΤΊ, 562 ἐπε ογαδγ, αρρὰ» (50. ΠΌΠΡΟ), νῖτα 

ΠΌΠΟΟ οπιειοά, 45 10. 2οἶθ. 85,1 5, 42, ἀπά {πὸ 5ἔ. ροβιϊ δι ἴῃ 
16 δοουβ. (ἔογ ὧ οὐ πνηρ0); 6-Κ. ττὴ)5.:; Κδ. "ἰ. 22. 50 
ἅ 305 γγυον, Ἐ νιήίαπέ σομένα τῖδ; [6 βαπια γϑδάϊηρ 18 αἴϑοὸ 
Ργαβυρροβοάᾶ ὉῪ 45 ὉΠΤῚΊΟ (1. ΠΥ). (ἃ κεντοῦσί με (3 5ιἰπιυ- 
Ιαπὶ πι6) Ξε ὃ Ὡγρῖυυ (3οδ 177), ργιστο "η6; 8580 Μα. ϑρέ, 5111 τ8 
6ἰΠρ56, ἢ τΠ6 δοουβ. 8[. 2)», 15. σεγίδι ΠΥ Παγβῆ; δηὰ Ὀὶ. 

(““ ροβϑβιδιν"), τ. Βα. Οἱ". (7Ἱόοκ ἰχ. 574), Βε. θυ. 5..ὄ ἌΡ, 

ὩΡΩἿὉ 26, ΤΏΔΥ ΜΕ Ὀ6 τρῷς. 2» ([ο5. 68 γ55, 15. εἰ. τ Κ΄ 
1811. 18. 41.) 15 ἃ βίγοηρ' ψογὰ (Μοογὸ οὐ ]7υ ἀρ. 2.6.), πιυοῦ πιογα 
ἀπ “ ἐγουδῖε " (ΕΝΨ.), το νισᾷδ ἐἑμνδίά (Αταῦ. «σένα, ἐο ὅσ 
ἐμγδια), ρ΄. ἴον ἀδερον ἐλε λαῤῥέπεεος οὐ, πο. 

5. 72] 30} { [αἴ5ο ἱπ Αγ. ἀπά } εν ϊβῃ Αγαπι.]. 

[Π|}}] τ 5. Οἱ τ; αἷβο π᾿ Αγϑπ}.] 

δ] Ῥοεί. ἔοσς ὃν: 15. {ἰπ|6ὲ5 ἰῃ [οὉ, δπηά δϑουῖ 45 {{π|68 

οἰβενδογο (2 6χ. 7528). 

ἡἰν03] 245, 18. 303 1. ὅ5κγι. ὅσδο ἴα ἴδια βᾶπιθ β6π86 
(Ρ5. 535). 

ό. 58ῈΠ] τολαέ ἐς ἐαείεῖδες, ἐασίρίδε οἵ, οα ΠΡΒΣι, τῆ, 
Ὑ22] 566 ου 45. 
ΓΟ ΠΙ ὙῺ] ἡ λέ οἰέριο (τ 5. 216 οὗ 5α]ϊν8) οὐ ῥωγεϊαίῃ; 

Φ Ἰδδον... (Ρ5. 1284), ρωνσίαέημ; οδ!θά ἰπ Ατ. απεφᾶ, [Βὸ 

")οίέὰ ἴδε, “Ῥεσδυβα ὀχυσΐηρ πιιοίϊαρα, 8ο ἴῃδῖὲ ἰξ 8 ᾿κεηθά 

ἴο πα ᾿σζ»αφ (ἰἀϊο1), τνβοβα βαϊΐνα 15 βονίηρ " (1δης, Αγαδ. 
Ζ6χ. θ46δ; οἴ. αε5. Τ2ες. 480). Ζ1 ΚΥΌΌΓῚ ΜΠ Πϑῦπῶ, ὅ5 
ΚΌΠΟ ὙἼΘΣ ΜΕ] 2, ὧι" τΟΝΟΟΠῚ ΚΚ͵ 2. Ασοοογάϊηρ᾽ ἕο [6 ἘΔΡΌΪ5 
ἈΠ (οτ Ἀ25Π) ἰβ {π6 τολίίδ οὗ δῇ δρ!ῷ, δπά ἤθη (ογ ἢ ὉΠ) 6 
γοϊᾷ (866 665. 7Τ2δς. 480; [μενγ, συῦ. Π0Π); δά 80 ἔμεν δχρίαΐῃ 
ΤΆΘΌΠ 85 πιοδπΐπρ ἴῃς γοΐξ, ἀπά ΓηΟΌΠ Ὁ 88 ἴπ6 αἰώνεσ 97 ἐὰδ 
γοῖΐξ, ἐ.6. τ86 τολίϊε (μοηοα ΕΝΨ. “6 πε οὗ δὴ ερρ ᾽). 
Βυι τῖ8 5 νεΓῪ διιϊβοῖαί ἀπά ἱπιργοραθῖθ. (ἄ ἐν ῥήμασιν κενοῖς 
τ- πο π ΥἸΔῚΣ, ““ἴη νογάβ οὗ ἀγεδπιὶβ : 50 ΚΙο., ἱπιργοῦδθίγ. 
σι. (28 111. 3984) ἔον {6 ψβοῖθ νεγϑαὲ ψουἹά τοδά, οἰδνεγὶΥ 

Ῥυξ περαϊεβϑίυ, ΓΑΌΡΠ ΡῈ ΠΡρὴς ὈΝ ΠΡῸ Ὄγ5 ἯΒ 3Π, “ἐ 8881} 
Ι εαἰ ΠΥ πιογϑοῖ τ ἰεανεβ οὗ πηδιίονν, οὐ ἀσίηκ Ὀγοῖμ οὗ 

Ῥυγϑ]αίη ῦ" 
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γἃ. ΨΊὉ] [6-Κ. 662;] ξ παύσασθαι, ἐ.ε. (Ὀ.) ΠΥ οΓ ΠΣ»: 
(6-Κ. 540, 512), ννῃίοῃ Πα. δὐορί5, ρδοίηρ [ἢ Βα πι 5. 1 οἢ ἀἴζεν 45. 

Ὁ. Α5 ἴδε ἰεχὶ βίαπάβ, ““ΤΉΘΥ (1.6. βιιοῖῦ βυβοτίηρβ 89 
1Π6 56) ἀγα {Πκθ βἰοίκπθϑββ (τ. ς. οὗ ἽἜἼ; Ρ5. 414 ὙἹ 3; οἵ, Ἢ 
ἔτοπι “Ἴ) οὗ πιγ ἕοοά ᾿; 1.6. (6 γα ἰοδϊῃβοπιε ἴο π|ὲ 88 ἰξ τ 

ἔοοά Ψεῖε ἀϊδεαβοά. Βυΐ ΠῸΣ δα5 πὸ ργορεῦ δηϊεοδεάβηϊξ, δηά 

πε ποῖα βεηΐθπος 18 Ἴχργοβϑαά υπηδίυγα!γ. Βυ., ρα γ, 

δάορεϊηρ᾽ ΠΌΠῚ (ἔγουιν Ὗντ. (οἵ. ( βρῶμον, νοι ροϊπῖβ ἴο τῃε 
ΒΔ Π|Ὲὸ ΟΟΠΒΟΠΔηΐ8), ἀπ τγοδαϊηρ ὙἼ ἴο Ὑ: “1ἰ οαέλες τῃ6 
5ἰοἴζμεββ οὗ πιῪ οοά (πην ἀϊβεαβεά ἐοοά),᾽" ρ΄. ἔογ ἴ8ὸ βυξετγίηρϑ, 
μιμοῦ, {κα τερυϊϑῖνα ἔοοά, 700 μα5 ἴο δοοερί αἱ αοά᾽β μβαπάβ. 
Ατγϑῆλ. ὮΝ) 15 ἴο ὅσ γομ, Ῥα., ἱπ ϑγτίδο, ἴο "παζό γομῖ; ἴῃ Ηδδ., 

ο. 332 (566 ποί6), ἴο ἐξοίανο, ἑγεαί ας (α-Κ. 52ρ), "3ηπ4, “οὶ τε 
ἴο ἐραίλδ. [ΜΟοΝ. βυρρεϑίβ ων) ΔΠ ὉΠ] (ἰ πὰ8 βρόμον 
(τά. ἢ 3 ΜΒ55 βρῶμον) γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά μον ὥςπερ ὀσμὴν 
λέοντος, νβδηοα Μο. ὙΠῸ ΠΣ, δηά Βε. ((δ 3 ΠΣ, δέξο τδ6 
οὐ» οΥ ὦ ζέον, αν τ ἃἸ]υϑΐοη ἴο πε οβεηϑῖνε οάουγ οὗ (πε Ἰἴίοη, 
οΥ (Βε.) οὗ ἐπ 1ἰοπ᾿β ἤδϑῃ, νοῦ ννὰ5 ποίίοεά ὈΥν πα δποίεηϊβ 
(Βοομαγῖ, ᾿Ἰέδροσ. ἱ. 744). Βαυῖ ἴΠ6 σοπιραγίβοῃ οδηηοί θὲ 5δἱὰ ἴο 

6 ργοῦδθϊθ. δυ., ννῆο (συ. ς:27.} ρυῖβ γ5 αἴϊεν 45, νουὰ τοδά 

ἴον γὺ ἡρπ ΥὯ ΘΠ, ποῦ πα συρροβοβ ἴο 6 δῇ Αὔϑηι. ρ]055 
οη 6ὃ γρῦπ, ““τπδΐ πιεαπβ ἤονν ἐπ γοῖκ οὗ δὴ ερρ,᾽ ν ποῦ τναβ 
τηδάς ΌΥ ἴδε ἰγδηβίδίογβ οὗ (τ ἰηΐο δ2Ὁ ΤΠ ΠΌΠ, Οἰενογ, δυΐ 

Ρτγεοδγίουβ δηά ἱπιργοῦδθϊα. 

8. ὩΣ] 50 1356 1415. Δι ΞΟ κ2Π}, 85 το. Οπ {86 οοη- 
βίγυσοη Οὗ ἢ" Ὅ, τ. ἕυγίπεγ, α-Κ. τοι, ὦ; 265. δη8ό, ἔξ, 

ὙΡΓῚ] ἃ Ηὰ. Με. θυ. ὙΠΝΠῚ: τ. τι». 
9. 2.35] δσ τοὐπιέτιν, οονσονμέ : υ. Μοοτε, γμάρες, Ρ. 47; Ζεχ. 

3844. 
ὩΝΟΤῊ] 6-Κ. τλοδ. 

ἌΣ] 6. ρῖνα Π΄5 μαηὰ (111 ρίαν. Εἰβενπογε οὗ Ζοοςδηΐμρ 

ἴδε τποηρβ οὗ ἃ γοία, 15. 585, δηά τοὐὔέηρ 776 ὑτίβομογβ, 5. 
Ιοφ Ὁ 1467. 

10. 3] 3 Μ55 ΖἘ ϑεδά. γτεδά ΠΝ ἔογ Ἢ» (8ο Ὁυ. ; Βυ. 
τῆϊηκ8 ροβϑί]6); δυΐ ἴδ πᾶν θὰ ἄυ ἴο ἃ ταπιϊηίβοεηοε οὗ 58. 
11, 

ὙΔΌΓΠ] 80 Ῥ8. 1100, ἔγοπι ΠΌΓΣ ((ον ΠΌΓΣ): α-Κ. 4226; 
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4130 279, 2ου; οἴ. πῦπΆ, τυ, Νεῆ. 9,8), οὗ τπ6 βαπιῈὲ ἴγρε 858 
ΠΟΒΞ, ΠΊΡΞ, πο, δηὰ ψ ἢ {πὸ φάρηθε τεϊαϊηεά, ἀνε ἤδη {Π6 

ἴοπα ἰβ οατγγίεά ἔοσναγά ὉῪ ἃ 5ῇ., 85 ὍΕΡ3, Εβί. οἵ αἱ. ; ὮΤΑ, 
[8. 4309, οἵ. ἴῃ “.. 6. ΡΒ, Ἐζίς. 4413; ΠΣῚΒ, Εβι. 4 (α-Κ. 
846; πιοτὲ ἔ]]γ, ΟἹΚ5. ὶ 1848; ΚΚὅ. 1, 170 ἔ.). 

ΤΥΤΊΞΌΝ [] Α νοῦν ἀποογίαίη ννογά. (δ εἴη δέ μον πόλες (Ὁ) 
τάφος, ἐφ᾽ ἧς ἐπὶ τειχέων ("Π) ἡλλόμην ἐπ᾽ αὐτῆς" οὐ φείσομαι 
(πε); 5. 1}.....ὸ Ψ ἢ)ιοδ οἷο (5μ811 Β6 ρεγέεοϊεά ἰπ βίγαεηρτ "); 
τὶ νὴν (νουϊὰ »εγοέσα, Ἔχω; εἰβαεννῆεγε ἔογ δ), Ζεο. 9; μὴ, ΡΒ. 

5116; ὦν, ΗΔ. 418, Ῥ5. 6οϑ 1495); Ῥ υἱ αϑήέρονις τας ἀοΐογε ποὺ 
Ραοδῖ. ἔχω νουἹά συ τῆς οοηΐϊεχί; δηά ἔννο πιεῖποάβ πᾶνε 

Ὀδοη δάορίοά ἔογ εχίγαοξίπρ᾽ 8 πιεδηΐηρ᾽ ἔγοπι 38Ε, (1) 11 δ 5 

Ὀεδῃ ἀεγίνεα ἔγοπι δἱωρ, ““μαγὲ βεῖπ, δαγὲ δυξιγεῖθη, φδαϊέδιες 

ῥμεαυΐξ ἐεγγαρε ὀφιτς" (Θομυϊίεης αὐ. 665., Ὠ6. ὨΪ. Βα. Ὠ.). 
Βαυΐ {15 οἴγπι. 18 Θχίγαπι οἷν αιδϑίϊοπδῦϊε : ἔογ (1) Ὁ ἄοεβ ποῖ 

οογγεβροηά ἴοὸ Αγαρ. ο ; δηά (2) ἴμ8 βεῆβα ῥμέραυζέ,͵ ἐδγγανι 5 

ἀετγίνεά δηά βϑοοῃάδιυ, 85 [Ϊκ8πὸ (1716) βῆονβ: ἴα ψ πιδδῃβ ἴοὸ 
Ὀε λαγα αηα «»ιοοίά, ἃ5 οἵ ἰαπιὰ ργοάυςσίηρ' πο πεύθαρο, ἀαγ ἴῃ 
1π6 56η86 οὗ ηἰρραγαϊγν, αἷ5οὸ (ἀπιοηρ ναγίου 5 οἵα πιοδηΐῃρ 8), 
οὗ δεδϑβί, ἴο ὅδαξ ἰῃς στουηὰ νυνὶ 118 ἐογοῖδεϊ ἰη τυπηΐηρ : δηά 

τῃε δά]. ταζά 15 λαγῆ απ ς»ιοοΐλ, οἵ ἃ Ξξῖοπο, ἔα στοιπά, ἃ ποοῖῦ, 

εἴο., δηά λαγῶ», οἰρορρ', δι μγίρρ, οἵ ἃ ἔοτβα οὔ οδπιεῖ. Α ψογά 

αὐ [Π656 56Ώ565 158 ποῖ δὲ 81] {|κεὶγ ἴο παν σοπγα ἴο ἀδποία 2 

τῤγέριρ, ἴσα, οὐ ἐχωδί. (1) 11 μαβ θβεη οοππηεοϊθά ψπ ΝΗ. ἼθΌ, 
Μ Ποῖ πιδδπβ ἴο ὥγατυ ὅαοξ (Ἰπίγαπβ. τε ΛΠ ἽΦΌ)), 45 «δλαδό. 
4οὖ, οὗ πο μαπά ἐἰγατοίρ»᾽ δαοῖ ἴτοτα ἴμε ποδὶ οὗ [ῃς ἔτε, Μακϑῇ. 

59, οἵ ἃ νἱ5Ξοἰά ᾿ἰαυϊά (566 ϑυζεηῃ. ώρλμα, σα ἴσο. : νὶ. 443). 
Ιμενγ, ἴῃ Δ ΉΨ8, ιἰϊ. 541, 15 ἰηδυεποεά, ραγιϊν ὉΥ ἴπὸ ἀετωρηδαῖ 

τιθδηϊηρ' οὗ Ἴδῃ Βογθ, δπὰ ρδγῖν ὉΥ ἴπὸ Ατγδῦ. “αζαάα, ἴο ννβίοι 

(ποΐηρ ἕαγ Ῥεγοηά εἰΐπεγ Ετγεγίαρ οὐ [,8η6) πε διίγίδιυιϊεβ [π6 

86η86 ἐπ οὐἷα Ηἶδλέ εἰσίροη, ἐῤγίηροη (566 ΕἸ εἰβοματ᾿β οογγθοίίοῃ, 

ἐδ. 7244), 580 ἃ5. ἴο βρίνο Ἴ0 ἴῃ τγοοῖ-πιεδηΐπρ' οἵ τῤγέρηρ τὴ οὐ 

ἐοαῤ; Ὁπῖ {Πϊ5 ἰδ ἠοῖ δὶ 411 ἱπιριἰεὰ ἴῃ τε ραβϑδαρὲ αυοϊεά, δηά 

ἰη οἴποι τεβϑρϑοῖβ γοϑίβ ἀρο πιοβί ἱποοποϊιβῖναε στοιπάβ. Τῃα 

ο856 18 οη6 οὗ ἴποβε ἰῃ ἢ ἢ σοη͵εοίαγαὶ επιεπάδιϊοη 18 ννΐβοῦ 

τπαη ““ οοη͵εοΐυγαῖί ἰγαηϑίδιίίοη" (5ε6. οὐ {πὶ ατγαν, Ζεαίαλ, ἰ. 
Ρ. χ, ἴα τπ6 τεξεγεποθβ); δηά ΠΡ, οὐ (85 10. 2οὶδ 39,3) 
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πΌδυΝ, 1] τοοιϊαῖ ὁχμΐέ (οἴ. ΖΦ, αὔονε), 15 ὔοὲ ἃ ἴοο νἱοίεηὶ 

δπιεηδαϊίοη οὗ ποι ἴο Ὅ6 τααϑοπαῦὶν δάορίεά (50, 845 1 δἴϊε- 

ννατάϑ ἀϊδβοονεγεά, 6τ.). ᾿ 

ὈΓῸ "Ὁ ΣΙ ΥΓΣ] 26 Μ895, ζ΄, Βε. δ π' μῦν: 50 16} 2753, θυῖ 

αἴϊεν δποῖμον νΌ. υἱεῃ ἐπ βαπιε βυδἧοοι. ΠΟ (ἐπ6 ργαροβίεῖνα 

. φῥἥᾷα ποῖ πιαγκίηρ' ἴπ6 ἕο) πᾶν 6 οἰἴμϑγ ρεῖζ' δὶ, ἀπά 830 -- 9 ἢ 

ὃγ α-Κ. οοὐ ““ἴῃ {πὸ δηρυἱδῃ τπαἰ δραγεῖῃ ποῖ " (ΗΙ. ; 8ο Ὀχυ., 
Ὀυξ τεδάϊηρ ἴδ πογπιαὶ ὅπη, οτ ρμΐϊγα', ἃ ὕόνε. ἔοττη οὗ δ (ποῖ 

εἰβθῖνῃογα), “ἰὴ δηρσυΐδῃ, (νΠθγεῖη) 6 βραγοιῃ ἠοἱ " (Εν. 
δ 3315, ὨϊΪ. 6. Βυ.). Εἰῖδεγ σοηϑβίγ. 18 ροβϑιδίε; ἔπ ἔογπιεν ἰ5 

βηρος, ποιν κιαπάϊηρ (Π 6.) ἐμαὶ ὑπ᾽ πα5 αἰνναγβ εἴβεννβεσε 
ἃ 26γοπαὶ βυδ]εοῖ. . 

12. ΔΘΎΓΙΣ] δὴ δάϊ., οῃἱυ βεγθ. Κα. π8 πεχὲ ποῖβ. 

13. ὈΝΙΠ] Εἰβενβοτα Ομ Νὰ. 1733 9 ὍΘΙ ΝΠ, ἡ, 6. 
ΔΡΡΑΓΘΏΕΪΥ, “’ 51.411 να Ἄνεῦ ἢανε βηϊπῃοά ἁγίηρ}᾽" (Ὁτ. 19. 2; 
26χ. 5οδ). Ὀν ἴῃ ἃ χυδδίίοη 18 δίμρε  ἀῃπὰ αἰνναγβ Ἔεχρεοίβ (8 

δῆσον Δο: ΕΝΝ. 7 ἡ“ ποὲ . . .ἢ ψὨϊοῃ [Π6 5θῆβ6 γϑαιιίγοϑ, ἰ5 

σοηβααιθηῖν δὴ ἱπηροβϑίδίε τεπθγίηρ. Ὁδα ἰοχέ πιυβὲ ἴπ5 Ὀ6 

αἱ ἕαυϊ. ὦ ΔΝ Ἶσι, Ἐ Εσοε, πο δβὲ . . ., Ψῃϊοἢ ροΐπε ἰὸ 

Ῥε π (ΒΕ.; Βυ. 411.)}: Ὀυ., πιογεῖν ἀϊνίαϊηρ 1πΠ6 ψνοτγάβ 
ἀἰβεγοη!γ ΓΕΘ δα, Φελοία (απ. 4738, ΕΖΙκ. 1645 1 σοχηπηοη ἴῃ 

Αγϑπι., ἃ5 δὲ), οὐ ποιρὴ (15. 4139) ἐς τῶν δοὶῤῥ τούξλέρ τηδ; Ὁσϊ 
1π6 ταῦ οὗ ΝΠ ἴῃ Ηδθῦ. τϑηάθυβ τ{Π1|8 ἀποογίαίη. Ὅτ., νῦν 

ΡίδυϑὈΙγ, ἔοσγ ΘΝ ς ΦΠ), ὯΣ : ΠΦῚ ΠΣ (ΠῚ ΠΣ Ὀεΐηρ ἃ σωδεί., 282 αἱ., 
δηά 6-Κ. τ4τ4).- Ηἱ. Βυ. (16Χχ) ἰαῖκα ὃν 45 ὧς. δϑϑυπηπρ ἀπ 

δροβίορεϑβίβ : “"Απὶ (1 ἴο ννδίτ), 'ἔ.. .8᾽ ἐδ. “γαῖ, 1 (ογ 
“Ἔνεοη ἱξ" Βυ.) ““τν Βεῖρ ἰ5 ποῖ ἴῃ πηθ,᾿ εἴς. Βαΐ {ῃϊ5 ἰ5 

ἔογοβά. 

ὙΠ] Β6. Βα. ΠΡδ» (Ρ5. 4471; Ο-Κ. οορ). 
ΤΣ] Ρεά. ου «13, (ὰ σωτηρία, ὃ χοΟϑατ; δαυῖ, ἐπβουρἢ 

πη ουά ΡῈ συ 8016, [ἃ ἰ5 ἀουδεῖι! ἐξ ἐπ 686 τη θγτηρβ ρτο- 

ΒΌΡΡΟΒΘ ἰξ (νυ. Ρ. 31). 

14. Ἡατγά δπά υποεγίαίη. Ὁ 1 δάΐ. ἔγοπι ὈΌΌ, οὗ ἔπ βϑπι6 
ἴογπι 85 ὉΡ] (ϑιδάς, ὃ τοϑό, 3), 111. ον νεϑίδέμρ στοάν, ἐ.6. Ταλϊηρ, 
οΟ]]αρϑίηρ,, ἀοβραίγίηρ ; οἷ. {86 ,) ἴῃ ΝΙΕ, ΘΟ), οἴϊθη οὗ ἴπε Πεδγί, 

ἴο φίυε τοαγ, ἴοδα σομγαρθ: ρετῆαρβ ἱπάεοά (Βι.) ΠΗ βδβουϊὰ Ὀ6 

τεδά. 2 νουϊά παίυγα! γ πιθδη: ““ Κἰπάῃοββ Ὀεϊοηρεῖῃ (ἰ5 
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ἀπε) ἴο δῖπι ἐμαί 15 ἰῃ ἀδβραῖγ, δηά ἐμὲ ἔογβακαείῃ ἔπ ἔδαγ οἵ 
1π6 ΑἸπιρ μιν " (3100. . . 1 οοπεϊηυϊην ΠΣ οὗ, 15. 553 465 εἴς. : 
Ο-Κ. τιόχ; Ὀτ. 117); θὰ: ]οὉ ννου!ὰ τπδη 6 Δϑογ δίηρ ἴο ΒΙ πηβ6 ἢ 

[αἰ πρ' αὶ τ ἴοο ἀβε ΠΟΕῪ : δυόη ἐλοιρὰ ἀθ γογεοοῦ (ὈΪϊ. Βυ.) ἰ5 
ποῖ Ψῆδι ΚΒ ἐχργεββοβ, 85 Βυ. νἱγίυ δ! δαάπι 5, ἤθη ΒΕ 5ΔΥ5 

{παῖ ὮΣ (ἔογ "9 2), οὐ ἸΏΠ), ἔοσ Ὁ ψνουἹά Ὀ6 πιοῦα ἀϊβιϊποῖϊ : δηά 
εἶτα νιλρὴξ ἀ6 (ΕΥ̓͂ πι.) μῖνδβ Ὁ δὴ ἱπιροββίρίε βεπββ. Θ᾽ ἕον ὈΘΡ 

δανβ 5), Ουΐ (οΠΠἰ (Ξε 95; Βε6. εἴϑη, 27ε ἐλαέ γονμουεέλ (ΦΌ, 

ἔγδῃβ., 858 Ζϑο. 39),--- δ᾽ ορυδρ οα ΠΥ δαβίογ, Ραξ ηοΐ ἐχργεββϑίπρ' 

πε τίρμε 468), ἀπά χὴν ἔοσ ΠΧ (Ζ αἰβο 888 ») ΟἽ ἔον 95), 
2.6. “ες ἰδὲ ν ΠΒοϊοῖ Κη η655 ἔγοηι 5 ἔπη, ἐογβακείῃ 

1π6 ἔδαν οὔ ἔπε ΑἸπιίρμῖν ἢ; υ. μοῖβ ἴπ6 88πὶ6 ρεπογαὶ 56ῆ86, 

Ῥυΐ ΌΥ ἃ 1658 585 οί οὐν τα. ΗἹ. 6. υπάετοίδηα ἽΌΠ ἴῃ 15 
Ατγᾶπι. βθῆβθ οὗ “ςλαρισ, ρεῤγροσοῦλ (ἴων. 2οϊ, Ῥγ. 1487; ἽΒΠ 

Ῥγ. 2519): “1 γαργοδοῦ οοπῖθ ἴο οὔδ ἴῃ ἀδβραὶς ἔγοπι δί8 
ἔγιεηά, δα "11 ἔογβακα ἴπ6 ἔειγ οὗ ἴῃ Αἰπιρμεγ"": Ῥαΐ {πε 
Βγροίῃ. βεῆβε (νἱπουΐ ἃ νοῦ πῃ [Π6 ἢγβὶ οἷδιι56) ἰ5 νοῦν ἀουδί- 
ΟΠ ἐχργεββεά (566 ἴῃ ἴγρεβ ψήβουϊ ἃ γροίῃ. ρατίίοϊς, ἰῃ 

ὮὯγτ. 148, 152-155); δηὰ {πε ἰπουρῶὶ οὗἩ ννδὲ ]οῦ νοιυϊ]ά ἀο ἴῃ 

βυοῖ ἃ 836 ἰεδἀ5 οἡ ἴο ποϊμίηρ' ἰη ἴῃ βεαυεῖ. Εν. οοπη͵δοϊυγεά 

παῖ ἔνο 1ἴπ65 μδά ἀτορρεά οὐ: ““Κίηάπο55 15 (ἀι.6) ἔγοπι δΪ5 

ἔτεα ἴο πἷπι ἐπαὶ 18 ἰπ ἀδβραῖγ [πὰ οοπιραβϑίοη ἔγοπι ἢ8 
Ὀγοίδογ ἴο δὶπι παὶ 15 δοιὰ οὗ αἀοά ; παῖ πο βυσοιηρ ποῖ ἴο 

ἴδε ρδΐη οὗὨ μἷ5 πεαγί,] δηά ἔογβακε ἴδε ἔδαγ οὔ 86 ΑἸπιϊρ μὲν." 
ὝΙ5 γίεἰ 5. δὴ Ὄχοβίθηϊ βθῆβε: ἴποβα τνβο (πίηϊς ἰξ ἴοο Βοϊά 
πχυβέ, ἱπ νίενν οὗ πὸ αἰ ΒΠου εἶ65 διδοίη ἴο ΔΗ͂, δοαιυΐίεβοθ ἴῃ 
ἴδε τεδάϊηρ' οἵ 9Έ). 

15. ΤΊΣ Ὁ ΌΤΙ ΡΝ] Τα. ΘΡΊΝΘ, ομηϊεεπρ ὈΌΓΣ 88 
δ οἴζοσ ἄπ ἴο δ) ἰπ 5, δπά 45 ποῖ ἰη ὅτ. Βαυϊῖ (τ Π65 (αἴτει 
γ1)2) ὥςπερ χειμάρρους ἐκλείπων (ὈΒξ ἔοτ ρῃΝ5, ΒΘ6.; 15. 2ο Ὁ (1), 
ἢ ὥςπερ κῦμα (4 9 κύματα -- Ὁ5)3, Β4.) παρῆλθόν με, ἀπὰ 
ἔουπά ἐπετείογε ἰοϊίοτβ γεργεβθπείηρ ὉΠ). Βα. οοη). ῬῈΝΞ 
ὉῸ (Ρ5. 425, }!. 139. σὰ. 512, συ βίο τεδὰβ ναὶ, θυ 18. ποί 

ΠροΟδββαΎ [{πουρἢ βυοῃ ἃ ταρει το οὗ πε βαπι6 ἴδηι ἴῃ 

ῬΑγα 6] 11πῈ8 85 ὁσουσβ ἰη ΞΑ͂ ἰ5 ορεὴ ἴο 5οπ)α βυβρίοίοῃ : 566 

Οταν, 2 ογηης 97 Ηἶδδνειν οσίν», Ῥρ. 255 τ. ἀπά 295]. 

Ὑ2)) 2αδς στσαν (45 1116 4016), Ητζ. ἢε. Ὁλ. ΗἹ. Βυ.; 
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ουεγοις (45 19. 87, ὨΪ. Ὦυ.; (πε ἴογπιεγ ἰβ ἐς δείίεγ 
Ῥδγδ! αἱ ἰο κ. Ὁ 

1ό. ")] ροεῖ. ἔογ [9 : 19 {ἰπι685 ἴω 7οὉ ἀπά 1.3 {{π|65 εἰβενῆθγα 

(Ἡ ἧδ, 15. 3οῖνιαι ἢ). 
17. ΓΒ] -ἐ δ.» Ῥϑέοσο ἴδ [0]]. τεῖ. οἴδυβο (α-Κ. τϑοώ, 1551: 

. οὗ θὲ. 4235). 

Δ] Ρυ.. ἔτοπι 3, Θρραιεῃεγ ἃ Ὀγ-ἔογηι οὗ ϑν, Εζίς. 2ιδ. 
(ΘΝ, Ρε. τόῖ ἢ; ΠΒῚΣ, ἴων. 13538.381): οἵ, Ρ.ν δηά ῥγ], γὺν δπὰ ὑγ. 
ΕΝ πι. «ἀγέμα οοηηοοῖβ ἴἴ νἱἢ Θγγ. «97» ἴο 2γέεεςς οἷοξδ, σορεῤγέςς, 
οοῤγέσοίξ ; σοαγοζαυϊξ, 580 ϑοτῖθ οἷδγ βοῃοΐδιβ, 85 [. Ὁ. Μὶίοξδ., 

Εἰοδδογῃ, {Ππιδτεῖϊ, Ετεάγ. Π εἰ! Ζβοῖν, Ῥηυζερ. 26 ἔ., δηὰ ἴω ἢἰ5 

ἐγϑῃβὶ. (1902) (““ Ὀεάγδηρτ᾽). 

ΩΓ] “ἤδη ἰξ 5 μοί," 85 ἶ, “"ἷξ Ὀδοοπιεβ Πρδι,᾿Ὁ σ 5 

2919; φ ὉΠ") «ἰν, 1 Κ. 1 (α-Κ, 1446, οἷ. δ); Ὀαῖ ἔποτε 8 ὔὸ οἴπογ 

6886 οὗ ἔα “411 Ὀεΐηρ' τεργαβθηϊεα ὉΥ δὴ Ἔχρ τοῖς ργοη., δπὰ 
Βυ. πιᾶὺ Ὀ6 τρμξ ἴῃ οοηάεπιηΐηρ ἰΐ 845 ἃ “" ἀεγπιδηΐβηι," δπὰ ἴῃ 
τεδάϊηρ ΡΣ ὉΠῚ (οοπβίγ. 5 Οη. 318, Εχ. 119, οἵ γοϊϊεγαξίου 
ἴὰ Ραϑὲ οὕ ργοβδϑηΐ [ἰπ|6ὲ, δῃηὰ οἴξῃ οὗ δὴ οοουΐζεποῦ ἴῃ ἴπ6 
ἔπτατο, 48 ἢ. 46, Εχ. 16; Ὅτ. 124β; α-Κ. τι2οο)ὴ. Βα. ἰῃ νλ 

ἸΔΌΥΣ, (15. 357 4019 1) 3᾽ ΠΙΞ, ᾿ 
ὙΓΌΧΩ] ἴδ6 δύ, 88 2371. Τῆς νεγῇ ἰβ ροοδῖ. ον δρέρηρ' 20 

ἀπ" δηπεῖ, στε ο᾽ οονιῤῥοίεῖν, 6.,ς. ῬΒ. 1851 ὈΠΌΥΙΣ ἩΟΦῸΊ, τοΙδ' ὅ, 
ΟἿ. ΓΆΡΡΌΣ, τῶν. 2535. 1 οὗ [ἴῃς οονερίδέο ομξέέηρ 97) (ρετυιδηθηῖ 
αἰϊεπαιίου) οὗ Ἰαπά. 

18. ὈΞΎΤ ΓΝ ἈΠΕ ΡῚ] ποῦ (Ε. 1659 (το τογένη' συν, 
Βυ. 435) ΞΕ Αγβῇ. ἐαίαέα, ἴο ἐποῖξέ οἵ τογέπιρ, ἴο ἔωγτι σίας, οὐ 
εἰυενγέ, ἕτοτη δηγιμίηρ ([8η6, 2665) ; εηοε δ τῃς ρδίῃβ οὗ ἐποῖγ 

(ἔα πυνδάγβ8᾽) νὰν ἐποΐοί, οἵ τοΐμαὶ ἐλονεοοῖυες αδομέ (80 ες. Ὁ. 
ΗΙ. Βι.). Εν. ΟἹ. Ὀϊ. 5εξ. Ῥυ. ὈΞΎ ΓΗΠῚΝ (ον ἸπΒρ) υτρῦν, 
οαγαυσης (ΠΤ, ἃ ἐγαυελένερ᾽ οοπιρδηγ, ν.}9 (γά. ΓΙ), στη. 4756, 
15. διῖδῇ : {86 ἔδπι. Ὁγ 6-Κ. 122) ἐσέσξ αϑέάε, ἀένενέ, (εὶς οουγβα. 

ὙΠΩ νον») ἴον πὸν ἱπ ἴ86 βεῆβε οὗ φρὺ τἴῦῇῦΔ σμδ ἀέραῤῥεαν, 
οἵ, Εχ. 16}6 (οὗἉ ἐἴδ:0), 15. 5:59 πον ῬΏΝΘ ὉΠ), Ρ5. τοδῖ (ΗἸ) 
,Ὶ . 

1το. ΓΥΓΤῚΝ] τά. ΠΝ; 866 ου ν.18, 

ΤΊΣ ὉΠ] οἰβενθογε τα ρυΐμρ(ς) : 5. 6835, ΡΓ. 415, Ναῆ. 25, 
Ηδϑ. 451. 

27 
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Ὁ 9] εἰμεν τοαΐζοά )ο» ἐλόνι (39: 30 ὉΪ. θυ. Βυ.); οἵ 
τα “οπαὶν (Εν. 5.81. ΗἰἸ. 6. ἱπ ποθ), 5. θεΐηρ {86 
τοβεοχίνε ὦ (45 1211} εἴς. : 265. σιόα; 6-Κ. 1199) ἱπαϊοαϊτηρ' πονν 
186 «αὐ οα ἐλονεδοῖυες ἰῇ ἴῃ 6 Πορο, ,οα ἐλονιδοίυες ρου ἴϊ. 

ΗΙ. “εν Ὀαῖν νἱγῆ ἀϊ6 Ηαπαάϊπηρ δυ ἀΔ5 5.0]. Ζιιγάοϊκ, δυι5- 

ἀγδοϊεηά, 4455 516 πὶ ἀΐεβεῦ Ηοβηιπρ' οἷ βοῖδϑὶ πίη Βατθη." 

20. Γ2] τά. Ἰπ02 : ἔπεῦα δῇ ΠΊΔΩΥ δυο οᾶ565 οὗ ἃ 1 Ῥεΐπρ' 
δοοϊἀϑηῖδ!ν οπι64, οὐ δἀάἀεά, Ὦν Ἔγγογ: οὗ, οἡ 1ἵ 8. 9" 12 13}Ὁ 
1516; 6-Κ. τ45:- 

ΓΤΥῚΣ)] [86 ἔδπι. 5ξ., 1 οουγεοῖ, ψἱ]] ταέδγ ἴο ὈΝΌΠ) οοηβίγιιοά 

οοἸδοϊίνοῖν 85 ἃ ἔεπι. (6 --Κ. 1352, οἷ. 1451): θαϊ [π|5 158 Βαγαϊυ 
παίυγαϊ ; δῃὰ ργοῦ. ὉΠ} 5Βῃου!ά δ γοδά. 

21. ἢ ὈΓΡῚῚ ΠΡ 2] ὁ 15. 6 νεβίεγη τεδάϊηρ; ἐπ6 
Οἵ. τεδάϊηρ ἰβ δ τὰ Οτὰ Ὁ (Βαογ, 37, 56) : δὲ ἈΠ Μῦ5, 
ϑαδά, ξΟ]ον Οτ. ; Φι ὁ Ἔχργθββ Ὁ, (α) ὃ σαπιὶ ουἱν 6 γεηδεγοά 
“πον ἃγα γα Ὀδοοπια Ζηαέ᾽" (νῖΖ. ἃ ἀδοερεϊνα ὉΠ); Ὀαέ {π8 ἰ5 
ἰογοθά δηά ἱπιργορδῦίθ; ατ. ὄχργεββθβ {Π18 βδβῆβα αϊζεγ Ὁγ ἴπ8 

᾿οοηδοΐαγ γ2Ὁ ὉΠ ΟἿ, αν γέ ἐΐξε (15. τῦ 41.) μριζο ἐλθνε (8) νὦ ἰβ 
δάορίεά ὈΥ 50ἢ]. Ὠ6. Ηἰ. ““πονν ᾶγὸ γε Ὀβοοῦια μοέδέμρ᾽" : οἵ. 
γ2π ΩΣ] (-Ξ κ63), θη. 43 (νετγε, μοινανεγ, ἰξ ἰβ. θεϊξοσ ἴο 

οοηδβίσγιθ “'ἅγθ 85 26 ποΐ σοσοιρίθαῖ 07: τυ. Βενδη), δπὰ ΩᾺ 
ς. 2435, Βυΐ τηΐβ τηδαηΐπρ ἔογ ἐρ ἰ5 δραϊηβὲ 81] ΔΠΔΙΟΡῪ : 

1 Κ. 351,15. 156, 16Γ. 512, ΕΖίς, 2:3 18. Ῥγ, το, οἱϊεά ὃὉγ Ὦς., 
ἄο ποῖ βυρροτί ἴἴ ; ποτ ἄοεβ Κη. ἰϊ. 236 ἢ. Ξυοοεεά ἰῃ 5βῃονίηρ᾽ 

ἴε το ΡῈ ργοραθίε. Απά ζ ἰ5 ποῖ (45 οἴϊεῃ χιοΐθα) μὸ5 ΠΣ 
(45 ᾿πουρἢ εθ9 ννοσε τ “85 κποέλέηρ᾽.), Ὀὰΐ μῦϑ ὨΠῸῊῚΠ 9. ὈΥΝ 

ἢΠν, ““Ὑ ἅγα ποὺ Ὀδοοπιθ, ας ὑγ γοιε ᾿λαα ποέ δέῃ" (οἴ. ΟΌ. 15 
ΠῚ ΔΠ09. γΠ|). ὙΠΒ βεηβα νου δα ργορογίν Ὄχργεβϑεά ὃγ 
(0) ΝΡ (οἴ, 15. 40} ΥἹΣ ΤΈΣ, "8 ῬΝδ ὈΟΤῚ 1πΠ0Π)}; 80 Βδ. Ὀΐ., 
τπουρ ῥμθ Ὁ ψουἹά Ῥ6 πιογὲ ροϊηϊεά, [ἐ ἰ5 δεϑβὶ (4), δἀορείηρ 
ὁ ἔγοηι (τῷ, αηὰ 13 ἔοσ "5 ἥἕτοπι Ηουβ. δπά ]. Ὁ. Μίοδ., ἴο τεδά 

τὶ Εν. ΟἹ. Βυ. Ῥο. ““.δ0 ἀγα γε ποῦν ὈξΟΟΠΊΘ «7220 726): γοῦ 

δῖδ 85 υ.561658 [0 π|6 πον 845 ἴπε ἀτθα ὕρ τνυδὰγ 15 ἴο ἔμοβα νῇο 
Ἔχρεοϊεά γεξγοβῃπιεηὶ ἔγοηι ἰΐ. 

ΝΠ] ϑόπιὸ Μ55 δπά οάά., ἱποϊυδίηρ ἀνε Βδογ (ρ. 37), 
ἈΚ, γὲ ,εαν---ἃ 5οτῖρα! δγγοῦ (Π6.), ργοάδυοίπρ᾽ δὴ ἰηιοίεγαῦϊε 

ταυϊοΐοργ τῖτἢ ἸἩΝΕΎΕΙ, : 
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ΤΠ 1] εἰβενβεγε 6 αν ΠΠῚ (4135), ΠΕΠ (απ. 355), ἀπά 
ΡΠ (ΕΖΙς. ἢ). 

22. “311] 15 ἴξ τπδῖ.. . "9 δάάβ ἔογοαβ δπά ἀϊβιποΐμοϑ55 
ἴο δε αυεϑιίοη νοῦ [Ο]]Πονν5 : 80 2 5. ο᾽, αη. 2γ89 2016], Οἵ, 
Δ ἽΝ, 5 ϑϑπ, 5 ὍΣΟΝ, οἵ. : τ. Ζόχ. 4726. 

ὉΞ779] 85 Ῥτ. 510, ΟΠ ἰβ πιογα σοπηπιοη ἴῃ (Η ἰδ δΔρΡρ]!οδείοη. 

ὙΠῸ] α-Κ. ὅ4α. 
24. "Ὁ] γ3π, 84. δ, 85 Ὅη. 815, ΠΕΊΟΠ ΠῸὶ Τρτῦ 2Π; δθβοί. 

Ῥη. 1133, 2 Οἢ. 458. ΟΓ, οἡ 55. 

25. ὙΦ] Τῆς “Ἱ Υγοἢδξ οσουτβ ἰπ Ηερ. οὐγ δεζγθ, 16 
ΠΟΤ 5. ὝΜἼΟ᾽ ΠῸ ἸΝ, τ Κ. 28. ΠΥΊΟΣ ΠΡῸΡ, Μίο. 219 γῶ) 53. 
80 ἔδγ 88 ἴδε ᾿ἰοϊέεσβ ρο, ἰξ πιῖρμξ Ὅ6 σοππεοίεά τἱτ οἰζπετ 

“4Φ4φ9 

(1) .,.0γ» ἴο 2γεες τοίξλ' ἐλθ ἥπρενς (Ετεγι.), ογ (2) μῦν» ἴο δό 

σίοξ (ΞΞ Αγαπι. »ηῦ, δ,Δο). Ετοπὶ (1) πὸ βδεῆβα βυ ϊδθῖε ἤδγα 
σδη δα οδίεἰποά. Τα 56ῆ86 2422 σἱοξ -Ἔ- δουδρὸ, τοιυϊὰ ουἱῖ 

: Κὶ 8, Μῖο. 2:9 (οἷ. ΤΡῚΣ ΣΌ, ἃ βίγοϊκε »η]αδ σίοξ ξξ σουδρε) ; 
δυὲ “ευογ6 Μοιϊά Ὅ6 δηϊίγεῖνγ οὐυὐἱδ οὗ ρῥἷδος πεῖ. Ἐνν. 
“«ογοῖδίς" (Ώε. Βυ. φέμαγέγρίζολ) 15 ἀογίνοά ἔγοαι 1.Ε. ἸΡΊΠ, 
Οἱ. (Βοοῖς οὗ Βοοίβ, 5.0.) ἢδΙ ΠῚ Ρ΄Π Ὁ} ὈΣῺΝ: {π6 πιδαπίηρ 
σέγοηρ (ΡΊΠ, ΠΡῚΠ) βυΐ5. (βιρεγῆοία!!γ), τ Κ. 25 (Αι. ““Ηδρ. 
Ξ,»Όνρ᾽"} Μῖο. 2109, ἀηά ἐπεγεΐογε ἰξ δυ 8 {Π18 νεῦβα; “" βίγοηρ' " 

τνογάβ δγθ, οἵ οουγβα, “ ἔοσγοῖδ!ε " ᾿ννογάβ (566 δηοῖπος ᾿πβίδηοα οὗ 

τς 5Ξ4πι6 ΕΔΌΡ. πιεῖ ποά οὗ ἀγραπιθηΐ οἡ 28,8). Βιυΐῖ ““ βίγοηρ " 
μα πὸ ρῇϊοῖ. Ὀαϑὶβ ; δπηὰ δ. Ἴχρίαϊης “" οἰηάγί ρ] οἢ "ἢ ΟὨΪΥ 

ΌΥ νΟΥῪ αιυεβίϊοπδδίας εἴγπι. οοπιδὶπαιίοηβ ἂηὰ δϑβϑιπιρίίοῃβ. 

665. Ζ΄ος. ““ αογέα, {.6. ναϊϊάα νἱοϊγίοἶα νοτδα "; Ὀυὲ {Πϊ5 ταδί 

οὐ πε αϑϑιπιριίοη οὗ ΟὉοοσοεῖιι5 ἀπά ϑἰπιοηΐβ [πὶ γ (ργορεῦυ 

αοον Μεὲέ, ἀιὰ τῃδη -ὑδλονόηις ἡμέ) 15. ἃ πλεϊδι μεβϑὶβ οὐ κ4., 
ἴο δέ 5οι»,, σοΐά; ὨΪϊ.᾽5 σεγεῖσέ (ἰἸγτ᾽ϊαϊεά, ργονοῖκεά, 5ιἰγγϑά πρ) 
5 ἃ πιδδηΐηρ' Ὀοτῃ ἀουδι] ἀπά υπϑυϊαῦῖε ; δηά ““ ἰγγϊ τας" 
(Ρεδῖκθ) 15 ἴῃ δάάϊιίοη ἱποοηβίβίθης ἢ τ ΝΙΐ, ἔογση. Νοὸ 
56η86 ἈΡΤΕΘΔΌΪΕ ἴο ἴΠ6 σοπίοχε σδη ἴῃιι5 Ὀ6 οχίγαοϊαα ἔγοστῃ ἴΠ6 

ν γώ. Εδοουτγδα πηιϑὲ {παγοίογε Ὅς μαά ἴο δπηεηάδίίοη ; δπὰ 
Υὐῶ), “ον «»ποοίλ (ρίβδϑαπῆ).. ..." (Ρ5. 119103), τῇδ δὲ 
βίον δάορίεά (οἴ. ΖΓ [Ὁ)53). 8.0, οηΐγ αἰϊδοβίηρ' [15 βθῆϑε 
ἴο Ἰχ), Εαϑῃὶ, ϑοδυϊ. Εν. (64 δαγάεγ. ργοπιιποίδιίοπ ἔογ 
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γ 2), Ητζ. 808. ; δυῖ ἰξ ἰς δαίίογ ἕο γρεσαῖ τοῦ (8ο Οἵ. 
Ὀυ. ΠΒα6.). 

26. ΤΙΣ] Ο- Κ. 65. δου. 
[πῪὉ] Τὸ οδιδίῃ ραγα!!εἰΐίβαὶ Βε. δυρρεβὶβ βυιδβεϊευξί δ᾽ 

ἴον ΓγΡ δῃ ἰηΐ, ρᾶγβὶ!εὶ ἰο πιϑυτῦ ἴῃ ν.8..- Ἴ8Ὁ οΥΣ ΠῚ (οἵ, 
Ῥτ. 109) ταῖμεγ ἐβαη ΠῚ (- πυιπθ). ΜΟΝ. βυρρεβίβ 2 
([ο]οννεά Όγ δος. οἵ οὔ. 85 ἴῃ τοῦ, 15. 275). 

274. 95) πὶ ἴοσ δ." ἘΠ 885 ἴδ βυρροτῖ οὖ: 8. 142; 
δυΐ (ἃ ἐπιπίπτετε, ἘΞ ἰγγυΐῖ5, ϑαδά. ; δπά 50 ΒΙ. Βα. υ, 
γ5 85), “ἐ ὙΨῈ] γα ὄνϑὴ γμωζ ὠρορ ἴῃς ἔδίμει 55" ΒΙ. τ. Ὀυ. 
ψουἹά ξαγέπεν τοαά ὯΠ ὃν (ον Ὧη μι) ἴοσ 81" ὃν, “ΜΙ: γα ὄἌνθῇ 

[411] ἀροῦ ἐπα ὀέίαννσίδες οπδ ({.6. ταγϑεῖξ: 11)}᾽ δυξ δυν ὃ» 
ἱπιρ1165 ἴῃς πτοία οδιιβίϊο γαργοδοῦ. 

270. ὯΝ ὙΔ2Π] π᾿ ἴθ το δων (Ὀε. 25, Ηοβ. 3}; ἴο δα» 
οὐδ᾽ ἸΊΔΥ Ὧδε ἰπουρῆϊ ἃ βδἰηριυΐαν ἐχριεβϑβϑίοη ἔου "μῶζέ ὦ ὅδα7- 
ϑαΐη οὐδ, τπαΐδ τνπορολαραίσα οὕ; Ὁυϊ ἰξ 8 βυρροτίεαά Ὁγ 

40 ὈῺ5 ΓΔ ἸΠΊΧΠΝ ὈΣΣΠ νῦν τ, (ὦ ἐνάλλεσθε, πτιδεποα 
Με. Β,.52 Β6., ἰο]ονίηρ ϑοδυῖ., ΤΩΒ ἔγοπ) Ὑ -- Αγδδ. 

ζα»γα, οἵ ἃ νναττῖον, ἴο ἕμρηε ὅσος δραῖπβὲ ( Δ), οὗ ἃ μβοῦβα ογ 

Βογβεπιδῃ, ἴο τολοεΐ αδομέ, απὰ γοίμρηε ἴο ἴῃς ἤρῆϊ, οὗ ηἰρδῖ οσ 

ἄδυ, ἴο ρεέμρηε (8π6, 2δοοο), ἰη ῬΙΠΡ. 2 5. 6᾽5 16 το δερρηε σδοιέ 
γοῤεαέοαζν, ἄσπος (οἵ αν); ἐ.6. ““δηὰ ν}}} γου γμϑὰ (Ὀδιίος, 
ἑωρη γοτρἢ ἀροι γόους ἔτεπά ἢ" Βυὶῖ ΥἹΒΗ 5 νεγν ργεοδυγίουϑβ, 
δῃά ἴῃ νίενν οὗ 409 {Πεγὰ 15. πο βιιβῆοϊεηϊ τεᾶβου ἕοσ ἀδβογίηρ δῆ. 
Βεβίάεβ, οί ΒΗ ἀπά ΤΠ βϑεπὶ ἴοο βίγοηρ ἴο ἀδδογῖρε ννϑδὲ 

ΕἸΐρδαζ μα5 ἄοπε: 8 [85 ἴαιεά ᾿ἱπάδεά ἴῃ βυπιρδίῃγυ, δυῖ δ 
845 ποΐῖ ““{4]||6ὲὉ προπ᾿ 100 τἱτὰ τμς νἱοίδποθ τ ἢΐϊοδ ἐποβα 
εἐχργοβϑϑίοηβ ψου]Ἱά ἱπιρίγ. 

28. ὋΡ ΡΥ] ἀσυνδέτως: 6-Κ. το. [5 νι ν ἰδ: 
σ-Κ. τοά. 

20. ΨΦ᾽, ΚΙι.] τά,, οἵ οουγβο, τε Ογὰ 58 Ἰ:Ὁ). 
20. 3] οἰἴποῦ ἐπε ΤΥ ἰοηρτο (80 ἰπαὶ πα ἰοηρυς ἰδ 

Ρεγνεγίεά ἰΐβειξ, δηά 80 βρϑδῖςϑ ψγοηρ 11), οὐ δ ΠΥ ἰοηρυθ 

(Ρ58. 1395) τεΐεσγίηρ᾽ ἀϊγεσεῖν ἰο {6 τνογάβ βροεη. Εὸν ΠᾺΠ 
95. Ἔχργεβϑ68 ΠΌϊὲ, ἐγιρλ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΥἹΙ. 

:. Ὁ.) οεὰ ὧν, ἴῃ Ῥείϊίες ἀρτεοπιεηὶ ἢ ἴπ6 υὕϑαρὸ οὗ [9 Ὁ 
Ὀεΐοτα ἃ ἰοῃθ- 5011.,) 85 6δ 89 οἵδ 1 20" αἱ. (Βι.). 

2. 2.5] ΗἸ. Ὀε. Βα. : ́ς (ἔποβε οὗ ὦ σογυαρέ, δἴο., σδγγυΐηρ, 
ΟΠ ΞΟ Ὧ5, δηά ν ἢ 4 Ε}} βίορ δι {πε οπά οἵ 3, Τῇῖ5 ἰ5 

Ῥοϑβϑῖδίς (Ρ5. 185); δυῖ Ἴ2.)5 ἔοσγπιβ δὴ αινειναγά οοπεϊηυδίίοη οὗ 
ὝΣ Ὅ). 

ἮΝ", ΓΠῚΡῚ] τεῖ. οἰδιιδεβ, ἀεβηπίηρ' {πὸ ἐσγέέμνε οονεῤαγαξέονες 
(Ὀι. 34; 26. 4545). Ἐοτ ἢν, [1|. δαηέ, 566 οἡ 5ὅ, 

.)ἘῈ] 7,38, τποῦρες, 85 ]εγ, 2215; πρυΒ β ποῖα υϑιαῖ, ἴν. 
190.8, 15. 4010 495 αἱ. 

4. δ] ρον νρινϑοζῦ, τλατίκιηρ [π6 οοπιρ[εἴεπεβ5 οὗ (ἢ6 ροββϑβ- 
βίοη. Ὑπετῖα ἰβ ργοῦ. πο Ἔχϑοῖ ρϑγα]]ε]; Ὀὰΐ οὗ, Ζ6χ. 5ιόα. 

2] ΓῺ ἴῃ Ῥή, ἰβ ἰη Ηδῦ. οὐἱγ ροεῖ. ογ ἰδῖβ (Ρ5. 618, [οη. 2] 
45 1:8, 1 ΟἩ. οἾ, Ῥη. 15: 10.1. ἢ): 16 ἰδ σοπιπιοι ἴῃ Ατγαπι. (Πη. 
4.49.2} ἘΖγ. γ5; δηά οἴδη ἴῃ ΤρΡ. δηά 55.1:.). [ἢ 30 τῃ6 
ἱπιρ! οἷς δα δ]. 15 Ὁ ΘΙΣῚ; 5εαὲ οἡ 4193, ΤῊΪβ υ56 οὗ {πε ἱπάεβηϊα 
φτά ρἷ. ἴο Ἴχρύθβϑθ ψμαΐ ψὰ δδῃοιϊά ἀδηοίς ὉῪ ἴῃς ραϑϑίνε 
(““πἰρῆιβ οὗ πιίβοιυ αγὸ αῤῥοΐπέφα απο τὴς ᾿ οσουτβ οἰβεννῆθγα 

ἴα Ηερ. (α-Κ. 144.) δ), Ὀυϊ ἰτ 5. ραγίουαγίν ἐγοχυθηΐ ἴῃ 
Αταπιαὶς δηά ΝΗ.: 6.9. Ὠπ. 418 ἤ)νὴ ΝΟῸΝ [Ὁ Π330, 28. 38. 30 
δ᾿. ἴπ {π6 ρΡίορ. 3’ 45. 5. ΟΥΣΊΞ.2) ΘΝ ἢ), 39 εἴς. (Καιυίζβοι, 
Ονγανεη. εἷς δέδί. Αγαν. ὃ 766, ); διρζδ Αδλοίλ, 216 χ, 4,44 
ΟΡ ὍΘῸ ῬΡΊΒΣ ἼΠΦΒ ὈῸΦ ὯΨ ὈΡΠΌΠ 55): οἔ, ἰπ ΝΎ. Με. γιό, 
ΜΚ. 1τοἱβ, [κ΄ 1.239 ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν 
ἀπὸ σοῦ, 1435, 7ω. τ55 2ο3, 

4. ον τῆτες ἴγρε οἵ πυροϊποίίοα! 5δεὲ Ὦτγ. 1.481, α, α-Κ. 

τιον; δηά οἵ, ν. δ τοῦ δϑιθ, ἀπ. 449. ὙΠΟ (ὙΠ 1 σοηβεο.) 
ἰηἰγοάυςεβ (με ἀροάοϑβίβ ἴῃ ἃ ἔγεα. βεῆβθ. Ὑγδιὴ ον ἜΘ , οα 
δοοουηξ οὗ ἴπ γεδλεα : Ὀτ. τοᾳ (οἴ. 5. 28). ἩΡΣΡΊ 5ῃου!ά 6 
ἩΣ2ΡῚ (2. ττο. 2, Οὖς.). 

4: 
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ὙΤῸ] ἴον ἴῃς Ἴ 5ες α-Κ. 522. Τῇ νεγῦ ἴῃ Ηςῦ. πιεδῃϑ8 ἴο 

»δασνγε (Ῥ5. 6οἷ 4].}; Αγ. "παάαα ἰ5 ἴο ὀχέσμα, σέγοζολ οι, 
2γοίονιρ (ᾶπε, 26ος ἔ.): οἵ, ὙἹΌΠΠ, τ Κα. τ, ἀπά ΠῚ, δα δενισίοσε, 
αγρε εἶδδ, ἴω ΠῚ ὌΝ, 15. 4.5} εἴο. ; δηά ΤΊῸ, ἰΓ σογγθοῖ, πιαβὲ 
μᾶνα {π|5 βεῆβε πεσε. [Μοζγϑονοχ, 48ΈΕἔ{. γϑαυΐγεβ 2» ἴο Ῥδδγῦ ἰῃς 

πιεδηϊηρ᾽ οἵ ποῦ, περλξ, ἕος μοι Ργσ. γ9 ρῖνεβ θαΐ ἃ ργεσδιίοιιβ 

δυρροτί. [Ιπ (δ 2» τεοεῖνεβ 15 πογπιαὶ πιεδηΐηρ', δυδρεέριρ,, οἵ, 

βίΠοΕἶγ, πα {π|6 οὗ, οὐ Βερίπηϊηρ ἢ, (σπ-)εοζζέηρ.) (α [65 
ἐὰν κοίμηθῶ, λέγω Πότε ἡμέρα ; ὡς δ᾽ ἂν ἀναστῶ, πάλιν Πότε 
ἑσπέρα; ψνἤδηοα ἢ. ῸΡ Ὀξὴ) ἐδιριὴ ὮΝ" ὙὰῸ ὙΠΘΝῚ δῦ ὃδ 

5) ἽΨΜ ὈΝΤῚΣ ΡΣ Δ} ΠΡ, “41ΕῚ 1ἰα ἄοννη, 1 5γ, “Πεα 

(1 τε Ὅ6) αν, ἴπᾶΐ 1 πιᾶὺ αγῖβε᾽ Απά [{1 αγίβε (1 580), 
ὙΜΒ θη (1 ἰε θ6) ὄνεη δ᾽" εἴς. ἢΦ) ἴῃ 4ἘΈΏ, οὗ {πε »ποργεΐρι 
Πρ, 85 39; ἰπ τς ἐπιεπάεά ἰεχί, οὗ ἔς συσρΐηρ ἘΠ Ρ ΙΗ, 85 

24:6, [Α 5]|ρΒ ξεν αἰζεγαϊίοη ἔμαη Πα. ργοροβεβ ρῖνβϑ ἃ δεζίογ 

ἀϊδέςοι ἴπδη 6 οὐίαίηβ, ἀπά ρμιεἴβ τά οὔ 16 ἀπυβυδὶ πιεδηΐηρβ 
Ψ Ὠοἢ τυβδὲ 6 αἰἰγδυϊεά ἴο 2» δῃά ΤῸ {{ 4 ὕς τεϊαϊηοά. 

Εοεδά ὙἼ ἕο ΤΟ δηά γϑηάδγ: 

Μνπεη 1 11ὲ ἄοννη, 1 σαν, θη 5841} 1 αγίβε ὃ 

Απά δ5 οἴβδη 88 δνθηΐῃρ' (σοπηε5), 1 δπὶ βδαϊοὰ στῇ 
τοπϑίῃηρβ {1} (πιογηϊηρ)ὴ Πρ Ήϊ. 

Τῆς ταγίμπι ἰβ 4: 4, δῃ οοοαβίοπαὶ ἐβουιρἢ τγαγα νατίαηξ οα [6 
πογπιδὶ 3 : 3; 5686, 6.9.» 35 153.} 

5. 102] Οτὰ νὴ ἢ; ἰπ ΝΗ. δ ἐμρηρ οἵ οἱοαῖ, ἃ8 ἽΒΨ Ὁ, 
πρὸ ὅθ, πος ὃν ΦῸ (566 Δ1}Ψ8.). 

ΜΔ 1] ἴο ὅδοονιθ λαγά, ἃ5 ἴῃ Ἐπ|. (Ὁ]. Ζόχ. 317), δι. ἴον 
ΝῈΡ, Εχ. 158, 10. τοἶθ, ἀπά τῆς ρίορ. γέρε -- τετυρωμένος, ῬΒ. 
6η1δ; παγείς, ΜΝ 54. γἷ, 

ὉΝΝ95] ἃ ““ πιεϊαρίαβεῖς " ἔογπι οὗ ὉΘΌ, ογ, Ῥείξεγ, 8 πιΐβ- 
ροϊηιοὰ ὈΝΘΝ, ἕο 2 (α-Κ. 23), ἴῃ ρᾶυβε ἔογ ὈΘΝ, ἔγοπι 

ὈΌΌ, ἴο Ζέφσεεν, τιϑὶέ (Ἐχ. τοῦ, Ῥξ, 685 4].).. 50 Ῥ5 588 ΠΌΝ Θ᾽ 
Δ ἸῺΞ (τά. 69). “ὁ πετεὲ οἱ ο)7), ζ 'ὍΟΡΝ. 

6. ΛΝ 3] ἃ τοεαυΐπρ ἀῤῥαγαέμς, ἴῃ 16. τ6}4 τῇς ἦροπι, ᾿εγα 

τε ραγὶ οὗ ἴπ6 ἀρραγαῖῃβ ννῃϊο πιονθβ ἴο δπά ἔτγο, πε σλωζο. 
ΣΝ πιῖρς μάνα θη δχρεοίθά (οἴ. Βα.)}; δῖ μῶν, σἰέμρ, 15 ἃ 
ψογά οὗ {π6 384π|6 ἔογπι ἀδηοίίηρ᾽ ἴῃς ἰηϑίταπιεηῖ. 

η. Ἂν) ΦΊΦΣ] α-Κ. ττ4π|ὼπ.: οὗ, Πι. 309, τ Κι 147. 
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8. ΠΣ] Ὃν τὸ εἰπιὲς ἰπ [ον, Νυ. 239 2417, 76γ. ς "5, σα. 
45, Ηο8. 147 1491; δηά ἴῃ ὈΥΥῊΨ, (ἐπβἰ ἀΐοιι5) 4»6᾽-ς, ἴῃ ἔῃ ῬβδΙπιβ. 

9. [Τῆς ἔογηι οὗ βεηΐθεηος (σἱπουξ ἼΦΝΘ ἴῃ 95) 8 τᾶγὸ : οἵ. 
Ζεκ. 486, 24} 
Ἢ 6 Κ. 200, 69. 
11. ΓΌΟΝ] Τῆς ρεπιδγυ ἰάεα οὗἁ πὴ 5 ἴο γεμδὸ οἵ ἐαϊξ (Ρ5. 

77} (Ὁ. 15 αὐ γο 484 χ 1033. 51. 48 τος, Ἀγ, ΟἿΣ; ληά 50 ΠΠῪΦ ἰ5 ει, 
Ῥ5. 119. 9: οἵ, 750. 152); θὰῖ Ὀοζα ἔπ6868 ψνογάβ δῃά {πε βυδβί. 
πὰ οὔἴξῃ ὄδχργεββ ἴῃς ἰάδθα οἵ Ύωύγιξέυο ταυβίηρ οὐ (δἰ Κίηρ, 

εονεῤῥαΐη, σονεῤίαΐν, ἃ5. τ 5. τ1δ,. δῃά 6βρ. ἰπ ]οῦ δηά [με Ρ55., 
ἃ5 δαγα, ν.ἷδ ΟἿ τοῖ 21 232, Ρ5. 5.52 (Ὁ) 1817) 643 6) γ.γ,4 Ο) 5.280) 

13. ὙΤΣ ΝᾺ] ἴἰο ὕδαγ ἐπ, ἐι6. 5μιαγε ἴῃ θααγίηρ (Ζ6χ. 
888; α-Κ. ττο»ῖ). 

14. ὭΓΛΓΓΤ]) 566 οἡ ν.". 

ῬΏΣΩΠ) 6-Κ. δοά. 

1:5. ΠΏΣ] τά. στὰ Ἐείβικε, Μ6. Ὀϊ. (““ δπανυπεηά ᾽), 
ϑρῇ. Βι. θὰ. αἱ. ΠΙΣΧΡΌ : τ. των. 

16. ΟΝ] Με. ϑρὲ. θυ. σδύγυ Ῥδοῖς ἰηῖο 160, γϑηδεσίηρ 
“«Ῥρδῖῃ 1 ἀεδβρίβε ἴῃ οοπιρατίβοη ἴο (Ὠυ. Ὀεσδιιδα οὔ ΠΥ Ρδίηβ.᾽ 
Βυΐ ὈδΌ, ἴο γεγθοξ (6.9. ϑ81} δ5 Κίηρ,, 1 5. 1553: 36), ἴῃ 50 ἔδσ 85 
ἴξ πιθδῃβ ἴο “" ἀδββϑρίβε," ἰ8 ἴο ἀδδϑρίβα 50 ἃ58 ἴο γεζεοζ, ποῖ ἴο 

ἀεβρίβαε ψῃ}]16 σοοεῤέΐηρ. ὙὍὙδς εἰΠΐρβο οὗἨἩ "Π (ΟἿ "Π ὈΝΌΝ) 15 
οοηϑιάδγαδῖε; δυὲ 15 ἰπβεγίίοη ννουἱά δε νεϊοεά Ὀγ ἴδ συγγοηΐῖ 

ταθίγ δὶ βγβίεπιβ [Υεῖ (πε ἰπβεγίίοη ψουὰ ργοάμποα 4 : 4 
τγίππι οὗ ψβϊοῦ ἃ ἔδνν ὄἼχαπιρῖίεβ οὐουγ (566 ν." η.). Τῆς 
“ἐββοῦβεγ᾽" (2: 2: 2), ἰεῖ ἱξ "ΠΌΝ 15 ἰγαηβέεγγοά ἴο ν.Ἶδ, 15, 85 

δίενοιβ δδ5 ἔεϊϊ, αἷβο δχοερίίομδι] 6 ἢίει, Οδρεῖϊυβ, 

Κοβεηπι. (οἔ. ΕΝπι.) ἀδγῖνεα "πον Ὁ ἔγοπι ὈΘῸ (εἶ. οη ν.ὅ); θα 
115 5. ποῖ ροβϑίδίε : Βὶ. οδιδίπεα ἴῃ βδαπὶα βϑηβα Ἰερὶ εἰπιδίοῖν 
ὈΥ οπιεπαάϊηρ ἴο τή, 7, »ποἷξ (υσαβῖθ) στοὰν : οἴ, Ἐ ἀδεῤεγαυί. 

τ7-18. ἼΣΘΙ. πιυβῖ ἐχρύεββ 8 ,οξ, ποῖ ἃ σοηξεπιρίαϊεά 
ΡοΟββι ΕΠ γ; ἤδποα ἰδ πιυβὲ οἰἴμογ (45 τ. 39δ, 1148}, 16 17 Ῥ6 
τεπάογεά (45 ΕΝΝ.) ““τῃαὲ ἴῇου σλομδῆδες .. .. Ὅς βοραγαῖδά 
ἔγοπι (18 δηά πιδάθ δὴ ἱπάερεπάδηϊς βεηΐεποα, ““ὥ{ἴοα, ἴδοιι 

ν᾿ ϑἰταβι,᾽ οἵο. ; οἵ, νοῦ ἰ5 θεϊίοσ, 1 ἰ5 ἴο 6 τεπάδγεά, “Ἅ γηαὶῖ 

15 πιδῃ, {παΐ δου »αργιύπεςέ Ὠἰπι (45 ἃ ἔδοϊ) . . ., δπά ν᾽ ϑἰἴδϑι," 
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εἴς. Τῆς τεηά. οὗ ενν. Ὁ, ἴξ Ἔχβοῖ, νουἹά γεαυΐγα ᾿ΡἼΡΕΝ ἔοσ 
ἩΣἼΡΕΠ (οτ΄ ἸΣΊΡΕΒΠ ὈΣΡ35); 8εὲ6 ὅη. 37,25. 850 Ῥξ. κσοἷδ ἰς ποί 
“ὙΥΒαῖ ἰβ ἴ ἴο ἴπθε ἴο ἀδοίαγε πὶ βίδίιιϊθβθ, δπὰ ἔπδξ ἴδοι 
(ΑΝ.) «λοωζάεεέ ἑαξο (61) τὴν σονεπαηξ Ἰροπ ΠΥ πιουτ 9 
δυϊῖ, ““Αηά παῖ μου (ΕΝ.) λας ξαξενε τιν οονεπδηΐ ὕροῦ ΤΥ ᾿ 
ταου ἢ ἢ (Οη ο8865 οὗ. . .- 5 ΠῸ 566 Ζ6χ. 5, 1 ζ.). ᾿ 

10. ΓΙΏ2] 56ε6 Ζόχ. 5536 (4 ε). Ηετε --  ἄοιῦ ἐοηρῦ 85 Ῥβ. 
4517. ὙὌδετζα ἰβ πὸ γθάβου ἴο σογγϑοΐ ἴο ΠῸ Ἵ", οἵ ργοοῦ παῖ (9) 
τεδά ἰΐ. 

20. ἔογ ἴπε Ὠγροίᾷ., σἰϊδουΐ ἃ Ὠγροίῃ. ρατίϊοῖς, 566 Ὦγ. 154; 
α-Κ. τοοῦ; δηά οὗ, 45 5. 

ποῦ] 530 (»ε7 δῇ) οὨΪγΥ Βεγα (26κ. 5546). 

ΤΤΙΓΊΝΝ] 90. ἐλαΐ . .. 1815. 15 δὴ δοοοπιπιοάδιίοη ἴο ΕΠρΊΙ 58 
ἰάϊοπι : ννὲ οδπῃοῖ, δἴϊαογ ἃ ψογά {|κῈ τον, οὔἴδηρα πε ρβδύβοῃ, 

85 Ηδδ. οσδῃ, δηά 588ὺ, “" ΝὮΥ παϑί ἴῇοὰ. . ., σρμδ 1 δπὶ,᾿ εἴο. ἢ 

ΟΥ̓. οἰ πι]αγ οα565 ἰῃ αη. 4177, 76ζ. 2ο 7, 

Ὄν] (ἃ δῃά 2 Μ55 δανὸ γὺν, ὠῤον ἐλθέ; ἀπὰ τῃϊ5, δοοογάϊηρ' 
ἴο ἴῃς [εν5, 88 {πς οτἱρίηδὶ γοδάϊηρ, 48 Ὀεΐηρ οπα οὗ ἴδε 18 

ἐΐξξωηθ οοῤλογένι, οὐ αἰϊογδίίοῃβ πιδάα ὈὉγ {π6 βοῦθ65 ἱῃ ρᾷ 588 0:65 
τοραγάβά δ5 βανουγίηρ' οὗ ἱπιρίεῖγ (566 Αἰωβθυγρ, ἠηέγυα. ἐρ Ποῦ. 

Δ ιδίο, Ὁ. 347 8. ; Θείρεν, συρεολγί, Ῥ. 308 δ, ; οἵ, πιογὰ ὈγοΗ͂γ, 

Ὁτ. οὔ 2 8. 2δοῖ). 11 ἰ5 ργεξεστεά Ὀγ Με. Ὀες. ασ. ϑ6έ. Βὶ. Βυβ!, 
Βε. θυ. Βιυῖ, 85 Βιι.. τοπιδγίβ, ρον ἔλός ψουά ἔογηι δῃ δηϊ!- 

οἰϊπιαχ οὐ πθ ργεοδβάϊηρ [ἰπ6, βογθαβ ρον τ» εἶ ἴο!]οτγβ ἴε 

πδίυγα !ν δηά ἔογοῖῖγ, ἀπά Βί. ΟὨΥ δοσερῖβ ἰδ ΌΥ δϑϑυπηρ ἴπ6 

πιοδηίηρ “ας ἔογ Ὁ (““ Ὀυγάδη "); δηά Βε. ὈγῪ αἰϊογίηρ' δ Ὁ 
ἱπίο ΠΤ, ““Ὀαῖ" (1613). 

21. ΣΝ) Ὁ] τ ὀχργεββεβ ΝΘ (Π8), γογρεί (118); δο Με. νι 
ΞΨΦΒ] δ ΚΙο. 3, 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΥἹἱΙΙ. 

2. 13] τ 5. τοῦ, 2 Κ. 55 Κι. : ποσοῦ ἐ τ, 
ὉῸ] (Αγαϑ.) ἴδε νεγῇ οοριῃμαῖς ΠΤ ν.. 5 (4, π.). 

[ΠῚ] πιαβο. 85 416 (5.}.} 
3] οἹἹγ ἴῃ 10. (15}94155 3417.3..366) δηά [5. (16,95 1713 Δ85)}; 

οἵ, τὸ νῦ. Ὅ29Π, 10. 3516 465 1, Ατγαρ. ζαδῆν, ϑγγ. μ..5. (ταγε) 
16 νΌ. 15 Αγαῦ. ΕἾΔ. δηά ϑ'γγ. 

3. ΓΆΣ᾽] Ρυορειῖν ἴο μισᾶδ ογοοξδα: 86εῈὲ Ωοῖ. η13, ὍΒΟ 
τερειίοη οὗ ἴ86 86π|ς ψογά 5 διιρμαίίς ; Ῥυΐ ὅς ἴῃ " ἀδικήσει 
βονοῖ τα τῳ; ; θυ οἴ, Απι. 85, τθετο ΠᾺΡ -- ποιῆσαι... ἄδικον), 
ἴῃ ἢ ταράξει [τὰ ῖτῳ ἴῃ τοῦ 3413: οἵ, αἴ5ο 449, [,8. 365] : δῃά 50 
Βο. πὰρ (οἴ. 337 ΜΠ Ὕ) οὐ ΟΒ}" (Μίο. 395) ἴῃ εἰμεν δ ογ ; 
Ῥυ, ἴῃ ἢ πλ (1,8. 39). [1 νίεν οἵ ἄς, ἐπα τερει τοι Πότ ἴῃ “ 
8 ἱπαργοδδδίο: οὗ, 6. Β. αταγ, Ζύγτης 97 Ηεῦνειο Ῥοεέν», 254, ἢ. 

3, 295 [.] 

4. ἘΣΈΕΕ φοη: ἔλονε αστοαν, ἰοέ ἔλονε ρὺ τὸ γίνε ονοΐ, 85 
Ῥβ. 8112, Τῆς ἰηϊγοά, οὗ [πε ἀροά. ὃγ 1 [οἵ. (π ἀπέστειλεν] ἰ5 
υπυδυδῖ; δυΐ οὗ. τ 5. 1533 (αἴτεον ῃλ), Ρ8. 5015, ο. 369 (Ὠτ. 127). 
Ῥυ., τεδάϊΐηρ ἴῃ δ ἢ ὅτ ΠΙΜῚ ἕοσ ΠΡῸΣ ὈΝ, Ἔβοδρββ (15 αἰ8}. 

ουἱγ: “17 ῊΥ 8οὴ8 αν βἰπηδά δραίηβὲ πε, σημα ἢ δανα 

ἀεϊϊνετεά ποι ἱπίο ἴδε παπάὰ οὗ {μεῖς ἱγαηϑρτοβϑϑίοη, πθῶ 
(ι Κι. 855. 8.. 26. Ὁ. Ὁγ, 124) ἀο ἕλοι 5εεἰς," εἴο. 

5. ν ὉΝ ὝΠΟ] "ην εἰβενβογα 834. δοσιβ. : δ ἽΠ᾽ Ὧν 
ες βαἰά οὐ ἐδ δπδίορυ οἵδις ΥΥἹ, 5ὅ αἱ. (Βε.). 

6. ἼΠ] 116 16} 4,43, Ῥτ. 165 2011 215: οὗ ῥωγ οἱ!, Εχ. 2) -- 

ων. 245; οὗ 2εγθ ἔγδηϊκίηοοηβθ, ἔχ, 40, ἴνν. 241, Οἱ Ἧ5), 
15} 256; ΠΡ, 1516 2:6, 

ΓΠΣΝ 12] ἐνηίδοα ἐάσει (τ. 144: Ζαχ. 471; Ο-Κ. τ5966) ; 
οὗ. σα. 4143.41}. ῷ 



50 ΤΗῊΕ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ 10Β 

τὸν ὙΠῸ 5] ἄ δεήσεως ἐπακούσεταί σου, ἐ.6. (Βὶ. 
Β6.} ἼΠΡΒΣ ΠΟΙ, ος Βε. (411.): Ἴσγυψ" (ΘΟ. 255). 
Ὑ 9] ον μὰν δολαῦξ: Ζέκ. 7544 (ε).---ἴτι οτάεν ἴο τοάσοο ἔδε 

τὐρίεξς ἴο ἃ οουρίεϊ, Βὶ.2 Βε.Τ οχοῖβα ν. 8, δηὰ Με. ϑρέ. Ὠυ. 
Βε.Κ ν.δ᾽ [αρϑϑηΐ ἔγοπι οπας Μ5 5], 85 ἃ βίοβξϑβ. 

ἽἼΡΣ ΓῺ] ἴον ΠῚ 866 οὔ σὃ. Ὅλ μόνε. ΟΠΪΎΥ ποῖ δπά 
Ζερῖι. χ᾽ ΠΣ; τά. ργοῦ. εδοῖ {ἰπι6ὸ Π). Οἱ, 7ετ. 3132 ΡῚΣ ΠῸ 
(οὔ τῆς διΐυτοα, [464] [γα βα] 6 πι). ' 

7. ὝΜΏ)] ἃ τωδεί. : αΟ-Κ. τ41τς0, 4; Ὀτ. 180. 2. 

ΓΊΔΙΟῚ] ν.11, Ρ5. 7312 οδ[δ᾽; μῦτι, 1.238 465: Ὁ; ΝΝ} (64].), 3655 
47 (45 [1π Αγδπι. οἵ] θη. 26:12 ἀπά οἵ.) 1. Α58 Ασγϑηι. ββοννβ, 
τ (ποῖ Π)}) 18 [πὸ οοτγεοῖ οὐμπορταρῆγ. Τῆς Ατγαπιαῖς δαυΐνα- 

Ιεπὶ οὔ 6 Ηβθς. “3. Τα πιᾶ56. δἴϊεσ ἽΠΥΊΠιε ἰ5 ἰγγαρυϊαγ; δηά 
ΟΙ. θεὲ. Βὶ. θυ. Πρδδ, τλαῖὶ νιαξό φγοαί. ΤὨΐς, Ββονψονοῦ, ἰηυγεβ 
{πε ρδγβ} 16] 15πὶ (ὨΪ. Βι.}; δηά ἃ ροοά πῆδὴν οδβεβ οὗ {πὸ 
ἰγγαρ γὴν οσσυτ---Φ.». Εχ. 1239, 75. 136, δῃηά εβ5ρ. Ῥσ. 219 1236 
29; 6-Κ. τάς; Κῦ. 1. 2454] (αΞϑ5ἰπι]Πδἰίοη ἴο πὴ, Κ. 251, 
ἰβ. ποῖ ργοθδθ!6). Β6. Πδδ᾽ ογ, δἴϊν (πα ἀμύθητα, πι ; Ῥαϊ, 
ὑξα οἴιδηρε 15 πεεάβά, δ τσουἹά Ὀς ἔπ πδίυγαϊ οὔθ ἴο πιδῖο. 

8. Ὁ ὉΜῸ)] 2 Κ' 85. 
Ὁ] οὐ 6-Κ. 236. 
25] 56. 125 : οἵ, ἰδ’, 13 Πρ', ἀνά ἘΡ τῖεῃ οΠΠρβο οὗ 35, 

429 4]. (Ξεε ποῖθ). 30 315, Ββούψενεσ, πδνογ ὁσσιγβ, [που ρ, 45 Ὠ19 

τλθδη5 ἴο "ας (ἃ ἵπγοπα, ἃ ἰδαπά, ἔξ πιοοη, 8 οἱἷΐν, ἃ Ῥονβιγίηρ), 

ἴπαγα 566Π15 ΠΟ γθᾶβοῃ ΨὮΥ ἰἰ βῃουϊά ποῖ οσουτ; δηά ΕῚ Ὅ537, ἴο 

ἄἔϊγεοί, αῤῥίν ἴῃ πεαγῖ, ποι ρα ἐγεααδηΐῖ, πενοὺ οσσυτα ψἱδουξ 

δ (Ε.- 125 15 ἀυδ.: 56ε6 Μοογε). Ηεπος ἰξ ἰβ φυϊίθ ροβϑβίδε 
ἐμαὶ Ἷ8 (Ὁ ε. 3219) 5βουά θὲ τεδά (ΟἹ. 55. Ὀϊ. Ὁ υ.): Βυ.᾿8 
οδ)εοϊίοη πᾶΐ ΟὨΪΥ 3 δηά 3 οοοὺγ οἰβενῆογα ἰῃ ]οὉ ἰ5 
Βαγαϊγ ἀεοϊδίνε δρδἰηβὲ [{, 

ὙΨΤΠ] οοποτγεῖς, τολαξ λας δεεη βορλέ ομξ: οἴ. τα, 

ΓΝ] ἐλείν [αἴμεγβ, νὶΖ. ποβα Ὀεϊοηρίηρ ἴο ῃς βυιοοεββῖνα 
Βεπεγαίίοηβ ἱπιρ ἰδ ἰπ ἽἼ (Ό]1.). Βαυῖ (ΣΈ, [μρ. ϑρξ. Ὀυ. Βε. 
ΤΣ δὴ γαέλενς, ρατδ!]εῖ ἕο πσυη Ἢ. Βαυΐ (Βυ.), ἰξ ἃ οἄδηρε ἰ5 

τπουρδε πεοαββαγυ, Ἰ ΤΣ τνουά Ὀ6 είίον μα Πίϑιὲ, 

9. ὈΊΩΠ] οοηβέγ. 85 Ὁ, 5"; ὉΓ Ὁ ΠΡ, Ῥ5. οδῦ, Ὠη. οἷ 
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(Ὀκ. 189. 1; 6- Κ᾿ τ4το, α). ΟἹ. 165. 5εξ. Τὰ. 5ὲ. θΌΠΟ (θὰι Φ' 
15. 0 οδνίάεπος οὗ [Π15 τεδαϊηρ', ἴπ6 [Ὁ Ὀεΐηρ ἴῃ Αγδηι. 

ΠΟΟΘΒΘΑΙῪ ἴοσ ἴῃς β86εῆβ6, ᾿υ5ὲ 85 ““ οὗ γεδίογάδγ ᾿" 5 ἴῃ Επρ]5}). 

το. ἽΡ ὙΥΩΝΝῚ τά. τῖῃ τ4 Μ55 (419) γονὴ, ΤΗὲ ψοτάβ 
8ῖθ, βονενεῦ, γδίμον θδἱ δῆογ Ἴ}": βδῆος ὨΪϊ. βυρροβαβ ἵπδηὶ ἴο 

δ6 ἃ Ρἴοββ ; δηά Β6., αῆενς ὅσ, νψου]ά γεδά ῥ ΥἹ (οὗ, 118). 

11. ΓΒΔ] πιῶ, ἴπ ΗδὉ. ον τοἶθ, Εχ. 15} 31 (ΠῈΣ) ΠΗ 35), ΕΖίκ. 
4751 (οἵ ννυδίεγϑβ γἰβί ηρ); πη, Ῥ5. 465 οὗ [πε γέρέηρ' Οὔ ἴδε 564; ΠΝ 

οὔδ νεῖν γεαδ5, οὐ οοϊμρηρ, οὗ βπχοῖςα, [5. 917; οὔ ἢ ττυσδέμρ' οἵ ἴῃς 

868, Ρ5. 8010; οἵ, Ὑ) γι), 10. 3811; δυϊ π6 ἀδεῖνν. παν υϑυδιγ 
186 οοἶϊαϊ. ἰάθα οὗ "παϊδεέν, οὐ γί4δ: ἰῇ Αγαπι. αἷβο "ΠΣ, 

Ἴ, 18 ἴο «ἄσισ ομθεο σχαζίδα, οὐ ῥγομά. Ἠδποε ἔμπα ψογά ἰ5 

ποῦ ἴπδῃ πιογεῖν “Ὁ βτον ὑρ ῬἘΚΕΥΨ.), ἰε ἰβ ἰο γήϑσ μηῷ Το ἐν οὐ 
2γομάζν. 

Μ03] Ζ6χ. 520α. 

ΓΊΧ] Βὶ. Β6. ΠΣ) διὲ, ρογῆδρβ γἰρδμεν [οἵ 15]. 

ὙΓΠ Ὰ] 85 {ξ ἔγοαι σζτο, {Ππὸ ἘΠ᾽ ἔγοπι ραλτ (6-Κ. οϑα). 
Ὁ .03] Ὅτ. τό4ᾳ. 80 ψλϑ 3, 2419; κ᾿) ει, 15. 47. 
12. ἢ ὉΒΟῚ ... ὯΝ ἼΤΣ)] οοπδβίγ. 85 115. 19 (Ὁγ. 1:69). 

Νυ. 1128 15 δὴ δχϑοῖ ρᾶγδίϊεῖ : ΠῚΞ) ΟἽ ὉΠῸΦΨ 3 ὉΤΨ ὝΩΠ 
ὯΠᾺ ΠῚΠ Δ᾽ ἮΜῚ (οἴ, Ρ5. 785). 1), 

ἨῺΡ" ΜὉ] ἃ οἶτο. οἶδυβε: Ὦτ, 34 ὁπ, τ62; Ὑα-Κ. 1567; 
οὗ, μν. 1, Ρ8. λό, ὙΤδε οπιεπάδιίοη (Βε.) ἮΘΡ' ἴ35 Β ἀπ- 

ὨΘΟΘΒΒΔΙΎ ἃ ὅ5ι, δ᾽ ΘΗΝ 655, ἰδ αἶδοὸ ἃ ψογά ποῖ κπονῃ ἴο 
Ἡεῦτγεν. ᾿ 

τς χα, Οὗ, Ῥε, 119 ΨῪΣ Υνὰ Ὁ9 ΠΥΡῚ Ὁ; δυξ ἔδοτο αἷϑο (πὲ 
ΠΤ γἱο 48 ἃ δοίίογ βεῶβο. ὉΜΙΒ ὅς τὰ ἔσχατα, οἵ. 51τ. 2 
ἐπὶ ἐσχάτων σον, οὈνὶουϑὶγ Ξ- ἽΠΠΝ2. ΠΥΠΙ ΠΊΑΥ ἀεποίο 
εἰϊμιον πο Ἰαξίον ραγὶ (ν.}), οὐ ἔι δοιαὶ οἷοβε, οἵ "18, δοοογάϊπρ' 
ἴο ἴπ6 οοηϊοχί. 

14. Ὁ 1] ἱἢ ἜῚ ἔτουιλ ἘΘΌΡ τὰ Ασ. ζαξία, ἴο εξ σογθ:ς 
(6.9. ἃ Ξἴγαρ οἵ ἃ ἰβοηρὴ 80 85 ἴο τοῦδ (1.86, 2529) : ἴῃ τη 18 
856, δβονανοῦ, α 5δουϊά νορδ]Ζε Ὁ8᾽. ὙΤθδ ρϑγαῖ]αὶ Φλ329}» ΓὩ 

βυρρεβῖβ, δβοσενοῦ, ἃ ποι ἢεγα, γαῖποῦ πη 4 νΌ.; δηά ϑδδά. 

8885 ἴογ Θὴρν, μμἡ (}λο., σμρεοογεῖς, 1.6. φύσεανπθν (οἴ, αγπι. 
,ϑ0»2; 677 δ, ϑυτηπιεῖ-Ὠγαϑ 5 Ξῷ ρυ5:2».67): ἤεποθ Βα. υ. 
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ὉΣΉΡ, ἐλιγεααῖς, 15, 59" ΣΝ 392» ὙῊΡρ, " Ὅ35 ὙΠὴ κὸ ὈΠΡῚΡ ἢ. [5. 
595 5 ἀο ποῖ ἰηάδεεά 5ῆον {μᾶὶ ὉΣῺΡ, βἰδπάϊηρ᾽ δἴοπε (σἱϊμουῖ 
“« οἔα βρίάονγ), νου]ά ἀδηοίβ βρβοίβοδν ἃ ςρίωδγ᾽ς τ[ῃτεδάϑ: 51], 
δνϑὴ 1 ἴὲ ἀϊά ποῖ ἀο 18, (ῃς [Ο]Πονΐηρ ΦΛ29» ΓΔ πιρῃξ βυδῆοα 
ἴο ϑυρρεβὶ (παὶ πιοδηΐηρ οτο. Βα. (εἴ...) ὉἿΡ, οὐ ὈἿΡ, ἰβ. ἃ 
πεοάϊ655 Αγαπιαΐίβηι (15. 596 7) 7, 5 Υ̓Ρ [41] ἴῃ [μον]; οἕ 

ΠΡΉΡ, ἃ ορέρριον οὐ τοραῦεν, δλαδδ. ττ36; ὠδο ̓  10. 5 ἴον 

2), “(ἃ πγυπι οὗ ἐλγοαάῖς,᾽" ῬΒ. ὅ5ο, οἴ, 3.510),---ηε55, ἱπάδεά, 
ἌΡ, ὉΠ ἀγὸ ἴο 6 τεδά ἴῃ 15. 595 δ ἔογ ΣΡ, ὈΠΥΉΡ, ἋΡ Βανίηρ 
τὸ Ηεςῦ. εἰγπιοίορυ, δηά ποῖ Α βαιἰξίβοίογσυ Αγαδῖο οὔθ, ἔος 
ζατον 18 ποῖ ἃ ““(δγοδά,᾽" θυὲ (Ετεγε.) πτὸ οοέέονε, ἃ ΠΟ οὐ γῤε 

. φήηοτο οοξέοπ. Βυ.᾽8 τεϊγδηβἼδιίοη οἵ [π6 αδγηι. ““ ϑοπιπιεγίδ θη" 
ἰηῖο δ ἪΡ (ΘΡ, Αγϑπ). ἕο 7"), ἴο ἰαἴκα ἐμ ρίδοα οἵ δρ᾽ ἽΝ, 
15 ἱηρϑηίουϑ, Ὀᾳὲ νϑηϊυγοβοπια δηὰ ργεοδείοιβ. 

15. Ὁ] νεοἰπέσέμ ἐξτεῖ, σπεῖμγθ: 5γη. οἵ ἼΌΜ, 85 708. ἘΝ 
ὈΠΙΣΝ ὯΡ ὈΤΡΟ . 9. ω, 155) Νὸ 15,1 5. 1319 ὨΡΠ ΝΘ ἽἼΠΩΟΘΌ; ο. 15}, 
πὶ Ὅν" κ΄. 

16. 310] 381, 2451; ἴῃς μ' ἴβ οοπιπιοῦ ἴπ Αγαπι, : δι. 
ἈΞΌΥῚ τα ἼΦ, ῬΒ. 32; 291 τὰ ΠΡ (ορρ. Ψ8), Νὰ, 65; «ιν 45 -- 

ὕγρος, 1. αϑ (ΡΒ. 3894). 
ἼΠ2] ἴς ψαγάδη ἴῃ πίοι (86 ΗΠ 18 ρἰοϊαγοά 85 ρ᾽αηϊοά, 

ννμδῖ ογϑδροῦβ, βργεδάϊηρ' ονοῦ ἃ ραγάβθη, ἴῃς υυγίϊογ ἰβ ΠΣ Κοῖγ ἴο 
αν πδά ἴῃ νίονν, ΟὨΪΥ, ρογῆδρβ, οὔα ἔβπλ]αγ τ τπ6 Εαϑὶ 

οουά [611 5: ροβϑί δου ΓΔ}, ““ονοσ ἔπε γυρμε, ἰ5 τίρῃμε (Βα.). 

1:7. 8] 8 λεαῤ οἵ βἴοπεϑβ (αη, 3145, 705. 75 α'.). [Με. ΟΒε. 
(Εκχῤ., ]υμα 1807, Ρ. 409) ρῖνα δ) {π6 8θηβα οὗ τῤρέτερ' (αραῖπϑὲ 
νὨοἢ 566 ἠσχί η.}, δῃηά δμλθπάϊηρ' Ὁ23} Π2 ἴῃ ἴ86 ποχὲ 1ἴπὸ ἴο 
ΝΣ ἽΝ, γεηάοδσγ, 

ΗΪ5 τοοῖβ. ἐνίηα ἐπεπιβεῖναβ ᾿ορεῖποῦ δδουΐ ἃ ἐουηίδίη, 

Ηςε Ιοοῖκβ ἱτῃ ἀρ θς ὁπ ἃ Ἰυχυτίαποα οὗ ἔγεβῃῃ στον. 

ΤῊ ΣΝ 7] ““δηά δε οεϑέλ ἔδς δοιβὲ (ραςϑ) οὐ 
βίοῃββ᾿" οδηποῖ δα γίρδι; δηάὰ πιδὴν δπάεανουγβ [πι|οϑΕ]γ ὉῪ 
ἐπιοηάϊηρ᾽ Π|Πν, Ὀὰϊ 566 8͵50 168: η.] πανα Ῥδεπ πιδάδ ἴο οδίδίῃ 
8 Ὀεϊζος βεηβ6. (α) (ἃ ζήσεται -- ΓΓἧὺ (30 ϑρέ. αγ. Ὠυ.), “118 
(Η[5) τοοῖβ αγὸ ὑσϊπεά δδοιξ ἴῃς βρείηρ' (Ο(. 413); [πὶ ἴμ6 ἤοιυ5 
οὗ βἴοῃεϑβ ἰξ (86) ᾿ἰνεῖι," 2:4. (Ὠ.) ἰξ 158 ρίαηϊεοά ἰῃ τδ6 πιοβὲ 
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[ἀνουγεῦῖς βροὶ ἴῃ ἴπ8 σαγάδθη, 'Ώ (ἢς ν611-ἢου8θ, υρ (δ τναῖ]ς 
οὗ νηοῦ ἴ στονβ, βουτγϑῃίηρ Ὀεϊέεγ ἴῃ ἴῃ πουδε οὗ βίοηβ ἴδῃ 

: οἔδοσ ρίδηΐβ ἀὁ ἴῃ ἐδεὶγ θβεάβ. Βαῖΐ δ), οῤγέρερ (οἴ, οἡ 5), 15 νδὺῪ 
υποοτγίαίη (1π Οἱ. 4150 1 5) μὶ 5Ββου!ά πιοβὲ ργοῦθδθῖυ 6 τε, 85 
ἴῃ 413); ποῦ Ἴδη ἴδε βεηβα οδίδιπεά 6 βαϊά ἴο Ὀ6 Ἔβχϑοῖ 58ι15- 
[λοῖοτγ. (δ) Τῆς Αγδρ. ῥασδα 18 ἴο ομέ, ποέολ, ἑμοῖξο (Ἀβησα, ἢῸ 
ἄουδε, ΠΣ, ἃ “πρρεάώ οὐ “ογκοά ἱξρλέμέηρ. απ), ἤδηος Βό. 
Μαῖι. Εν. Νο. Ὦϊ. (ϑυρροπίπρ᾽ ΠῚ ἴο πᾶνε [6 86π|6 πιδαπίηρ, 
δῃά τακίηρ, ΠΣ ἰπ ἴῃς 56ηβε οὗ δοζισδθρ, 45 'ἰπ Ρι. 82, ΕΖ. 419, 

δηά {πα ὅγε. Δυῶ; δυὲ ἰξ 5 δεῖίοσ βἰπιρὶν ἴο νυσα ΓΒ, υυἱτα 
ννε. Θἐ. δεῖ. Βε.) τεηάερ, “"Απά ομές, 2έσροος, δοίπσθοη ἴἢ6 
βἴοῃαϑ"--ς5 τοοῖβ ἔογσος (πεῖ ΑῪ ἴῃ Ὀεΐννδθη ἴδ6 βίοῃδβ, δπά 

580 ἴδκο ἃ ἤγπι μοϊά ἰπ με δαγτῇ ; 5ἰπιϊαγίγ Ηἱ. 6. ὨΪ. (αἱξ.), 
υηδεγϑίδηάίηρ, πονενοῦ, ΠΣ 'π [18 υϑι.4] βεῆβε, δη βιιρροβίηρ 
“δουδα (οΥ ρίδοϑ)ὴ οὗ βίομεἙ " ἴο ἀδηοῖβ ἃ δέοι, οὐ Ζαγθν, οὗ 
βίοπεϑ, “"Αηά ρίετοεβ ἴῃ ρίαος οὗ βίοῃβ." Βιΐ {πε 5θῆβθ 

ἀἰνίάθ, ομέ, ῥέογοσ ἴον ΤΠ ἴΔ8 πὸ βυρροτί ἱπ Ηςρ. ; δηά ἰΐ ἰ5 
δοιίεν ἰῃ (815 οα86 (Βυ.) ἴο πᾶνῈ τεοουγβε ἴο 6 νἱ ζασσα, ἼΠ, 
δηά ἴο τεδά ἸΠῚΠ) (᾿ς ΠῺ Ὀαΐπρ ἃ σαφως ῥοπάδηδ), οὐ ὙΠ), (ο) ΒΙ. 
Μη Π|, Βυ. ΤΠ (ἔγοπι γπ|ε: οἷ, ἸΠΡῚ ἕοσ ἸΠΗΡη, 2 5. 2οῦ; 6-Κ. 682), 
“«ἐαᾷζες λοϊαἷ οΥ τε Ρίἷδος οἵ βίοπεβ,᾽" δηάίπρ' ἃ ἥτῃι βυρροτί ἔδογο. 

(4) Β6. γπ' (ἔτοτὶ ἽΠ, οοπιοι ἴῃ Αγαπι. δπὰ ΝΉ. ἴῃ {Π6 5θηβ6 
οἵ ρῸ γομραῖ, 6.9. Ῥ8. 165 ἃ ἴον 330: οὗ, ἸΏ ἀπά ΣΤ δ5 ἴπε 
ΠᾶΠ165 οὗ ἵνο ϑργεδαΐϊηρ ρίδηϊβ, [ὅνν, ἄγανι. Ῥῆσησοηρ θη, 

Ρ. 1586), “Απά {ΠῸῪ Ρὸ δρουΐ Ὀεΐνεθη ἴδ βίοῃμε." [1 ν8 
ΨΕΓα ΦΆΡῸ ἰδὲ ΠῚ 85 ἴω ι86 ἰπ Ηεῦ., 1) τψουἱά δ6 τῃ6 Βεβὲ 
εὐπιεηἀδίοη: ἴῃ νίονν οὗἩ (18 υποογίαϊπῖγ, ἴΠλ, ἴῃ6 πεχὶ Ὀεβὶ 
βυρρεδίίοη, ΠΊΔΥ Ὅς τρῃς. Ὑπεῖα ἰ8 ποὺ οοοδβίοη ἴο ἢᾶνθ 
τϑοουγβα ἴο ἔς Αγδπὶ. ἽΠ. 

18. 3 ὩΓΙΣῚ] στ τῆς ἴοπε τπγοννα Ὀαοῖς, ἰῃ βρίϊε οὗ {6 
ἄδρ. ἔ. ἱπιρίο. ἴῶ π, δηά ἢ ἃ οοηβοαυεηὶ --- ἔου ---, οπ 

δοοουηῖ οὗ [πε [ΟἹ] οννηρ᾽ ἴοπα- 5.11. (5 (6.-Κ. 2: οὗ, Ὁ3 Ῥηῆν, 

6η. 391" ἢ. Το νᾶνν οοηδβεο. ἰη (ἢς ἀροά,, Ὠτ. 128, β. 

10. 7] Β6. 15, πεβάϊθβϑιυ (εδλε ἐπ, ἰπ 1Π15 οαϑε, ἃ5 Ὦγ. 20ο, 

201. 1,3; δυῖ {ποτὰ 8 πο Ἔχαπιρῖς δῆδνγ 3). ὙΝΒεῖδπεσ τῃ 8 [9 

58 ργεβυρροβεά (Β6.) ὉγῪ ὅς τοιαύτη 15 ἀουδίι! : (ἃ ἔον 10 ἢ 85 
οὐχ ἑόρακας τοιαῦτα, νπϊοι (οἴ. 0.) ΒΘαπιβ το ἐχργεββ ΠῚ ΝΘ 
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ΤΠ -- 38. ἼΠ|19 ἩΠΝΚῚ υὖ, ἀἰ δδγοπεῖ ἀἰνίάοά, 50 ἐμιαξ, 1 ἐπῖβ Ἔχρί. 
οἵ (ἃ [5 οοττεοῖ, τοιαῦτα ν1}} ργαϑύρροβα [1 Ἵ», δῃά 19 τοιαύτη 
Μ1}} οοτγοβροηά ἴο “ἢ. 

ΣῪ ΦΥΦῸ] ἄς καταστροφὴ ἀσεβοῦς---ἀσ. Ὀεΐπρ ἃ Ραγα- 
Ῥῶγαβο οὗ {πε βυ8,., δηά κατ. γεργεβθηςζπρ ΤῊ ΣἼΦΌ ; δηά ἴῃοβε 
ψῆο (δίηκκ (παὶ [πὰ τεΐθγεωοα τηυβὲ Ὅ6 ἴο (π6 δῦγιρι οἴοσε οὗ 

τα ροάΐοδθ8 πιδῃβ ριοβρεγυ, β8εεὶς ἴο δπιδηᾶ οὐ (π6 Ὀ4515 οὗ 
(μἰ8. Τῆυβ Με. ἔου ΨΙΦΌ ργοροβεά πη; Ὀαΐ ΠΩΥΦΨῸ 15 ποῖ 
“Ὁγεράιυηρ" ἰπ ἃ βεηδίαὶ βεῆβε, Ὀυΐξ βρϑο σιν ““ τυγηΐηρ, 

δαοξ," αῤροτίαςγ. ἘΒε. ὈΪΌΘ (15. 1038); Ὀυὲ ““ πιο ἶπρ' ΑΥΝΆΥ 15. ἃ 
αυεϑεϊομδδίς ἢρ. ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ ““ν8γ." Καταστροφὴ τεουτβ 
15 (τ ὙΠ), 41} (- Ῥ), 277 ὥςπερ ἡ κατ. τῶν ἀσεβῶν, 
Ραγαρῶσ, ἔογ ΨΕΤΣ: οἵ, Ῥγ. 1180 (ποῖ ἴη 38) ἡ δὲ κατ. ἀνδρῶν 
παρανόμων κακή: ἴὶ πυρῆς, (πετείογε, ὄἼχροβθ δ, οἵ ὀνβϑῆ, 
ρεῖαρβ (56.), ΠΕ (ον ἰη περι πὶ, 30} 482, Ζερῇ. 15, 

᾿δηά ἴῃ {86 ρὶ. ΠΘΘΌ, Ῥ5. 7318 7451}, τοῦ τεβεπιθῖεβ ΕΡῸ 
τἴλογα ἔμαη δ ἄοα5; δηά, 88 ὈΡΦῚ Ἢ δηά ὈΡῚ ΠΕ ἀγα Ῥοιἢ 
βαϊά (Ρτ. 21] 4355), Ἀ9Υ1 , οὐ ὉΥΤΊ πε, πιρῆς ρεγπαρβ πανα 
Ῥδθη 88ϊ]ά ᾿᾿κονίϑο. Βιὲ ἕξ τς νίενν ἰαίκε δῦονε ὃς οοτγγθοῖ, 20 

οἤδηρε ἰπ {πα ἰοχέ 15 βθο ββαυ. 

ἽὙΓΤΏΣΟ] 1 οοτγθοῖ, δῇ Ὄχίγεπιθ οαβϑ6 οὗ ἃ 5ἴηρ. ποι οοη- 

βίγισά ἴῃ ἃ οοἱ!. βεῆβε 85 ἃ ρί. (α--Κ. 1454; οἵ, 15. 16. Ὁ 25, 

εἴο., 6, 1919). Βιυξ ρτοῦ. που" ββουὰ ὃς γεδά ; 3ο (τ (ἀναβλασ- 

τήσει ἄλλον [44 ἄλλο]), ὦ οὐϑο νι Ἰ"»μυὴ (ϑο νναϊίοη δηά [με6 ; 

ὕται. δηά Βα Βδῇῆ. υὐδοςῦ; Ὀυϊ [π6 Αἴ, «150 15 ἰωηΐγδῃβ., 

ῬΘ. 241 8); Φ:᾿ ἐχργβββ ἴῃ ρίυγαΐ. 

21. ἽΨ] δ11: τὰ. ἢ τῇ ρτδοεῖο δ! 41] πιοάεγηβ. 
Ὁ] ἴοσ αὐρον; ΟΟΚ. 229, γ5 9: οἵ. ῥ, Ἑε:ῖς. “ϑ',, 

Ἀὶ ΩΝ] ἐξ ἐς ποί,---δῖϊοσ (π6 οασμς ῥομαΐδος, ἃ5 Θη. 378 
42.8.88 ,.,35.89 εἴο, Α ἐγεαυδηΐῖ αἰερδηου, πιο τηογα ἕογοϊθῖς 
δηὰ εχργεβϑθῖνα ἰπδὴ ὈΜῚ ὅπιὶ γιῦ, ἔος ἱπβίαποες, ψουἹά δὲ : 

δονν ἰηξεγίοσ αἰϑὸ ΠΡῸΝΨ [μὴ 0." Γιὰ νου θ6 ἴο ΠΡΟΒῚ Ὁδὲὲ η0. 
πὶ 



ΟΗΑΡΤΕῊΗ ΙΧ, 

4. ΓΞ Ν᾽ ἘΕΝ ὯΣΠ] ἃ οατμς 2εμαξης, τοβαπηθᾶ ὉΥ 
τς 5Ξ[. ἴθ υὗκε: οὗ, Ρ5. τοῦ ἩΘΌΤΠ ὯΠ} ΘΦῸΣ ὈΝΌΝ ὯΣ 5}, 
15. 4439 ὙΠῸΓῚ ὉΓᾺΠ 30 ἼΒΝ ΠΡῚ, 

ΤΣ ΓΝ] Τῆς, γον οἴδθη ΨῈ Π5: ν.19, Ναῇ. 25 Π9 ΥΌΚ, 

Ῥε. λήδ ΠΟΎΘΝΕΘ ΠΡῚ ΦΨῈΔ, Απι. 214 Π5 ὕΡμ Μὸ ΡΊΤῚ, 18. 408 
π5 (τά. γ δ) ΥΘΝΟ ὈΛΝ 2610, 70. 3619 ΠΒ ὙΌΝΘ 99), 

Ἐογ ", οἵ. Ὦγ. το; Ὦϊ. 555 Ὑπ'7΄,, »ΌΡ' ΣΝ ΩΣ Σ Ὁ; 

18. 35 ἼΞῚ ἼΩΝ ΠῚ Ὅ; Θγ. 210, 
5. ὝΦΝ] πιίρῃῖ τ σοί (Εχ. 117; 2Ζεκ. 836, 8 β), “’ δηά [86 Ὑ 

Κηονν ποῖ ἐλσζ᾽" εἴο. (ὈΪ. Ὠε1.); 4.6. 1 15 ἄοπα ἴῃ ἃ πιοπιεηΐ, 
Ῥείογα ἔμεὺ μαναὰ γϑα]!Ζεά ἐμαὶ Ηβ π85 ονογίβγοιννῃ ἔμεηὶ ἰη Ηἰ5 

νταῖῃ. [Βιϊ ταγίμπηι δηά ρδγδ! 6] 15πὶ δἰϊκε ἀγα υαπέανουγαθίςα ἴο 

115 νίονν οἵ ἔπε οοηδίγυοϊίοη, δηᾶ ἕδνουγ {π6 νίενν ἁυπάεε γίηρ᾽ 

1π6 ἰγαηβϑίδιίίου. Ὅνε βδβουϊὰ ρεΐπαρβ τεδά Ἴε, " (οἵ. 
ο δ.» ἸΔ); ἴοσ ἃ οἴδυβ τ Ἴϑν ἀπά {π6 ρέ, (οἴ. τ. 

117) οουρίεα τα ἃ ρατγιοἱρίαϊ! οἴδιιβε, οἵ. Μίο. 45: 45.] 

6. ΠΡ ΧΡΊΆυ, 186 νὉ. ΟΠ μαγὸ: ΓΑΥΡΒ, ἐγσηιδίένρ, ἈονΌΡ, 
218 αἱ. 

γ. ὈῪΤ] 16. 1418 ΠΟΊΪΠΗ Ν3' ὈἼΩΣ (δαξ τά, ργοῦ. ΠΎΊδη) : 
οἰμεσινῖβα οἠἱγν ἴῃ ἢ. ρύ. ὈἽΠ Ἴπ, 15. 15; ὈἼΤΤΟΌΠ, 25; ΘΠΠ ΠΡΌ, 
812, 13. 10᾽8 (Ξοπιὸ Μ55, διιξ νεῖν ἀυῦ., ἱπουρἢ πὸ ἀουδὲ Ὃν 
ὉΠ οοπίαίηβ δὴ αἰίιδέονε ἴο 11) ΘἽΠΠ Ὃν (Σ πόλις ἡλίαν, Ἐ 
οἰν 145 5015). 

8.10, τεραγάεά ὃγ Βε. Ὦυ. Βυ. 45 δὴ ἰπβογίίοη, οὐ δε 
δτουπά (αὶ {Π6Ὺ βρεδῖ οὗ ἴδε ογϑαϊΐνα ννογκβ οἵ ἀοά, ψβεῦεδϑ 

ἴδε οοηΐοχί, ὈοϊΏ νν." Ἷ δηά ν.11.. γοϊαῖθβ ἴο [π6 ἀεβέγυοσξνο, οἵ 

(ν.11.) οἰυβῖνε δηὰ δγϑίϊγαγυ, ομαγαοίεγ οὔ Ηΐ5 ορεγαίίοηβ, δηά 
τδαῖ τῆς αἰίοτ ἄγ δίοῃμθ ἰῇ παγπιοου ΨΥ] Ὦ 1οὉ᾽5 ἀγριιπιεηΐ, δηά 

Ῥύεβεης ἔγαπη οὗ αὐϊηά. 

8. 3] 50 15. 14,5, Αἥγι. 412; ὧἀπά ἰῃ Οτὰ ἔογ 23 (ἐ. δ. 
535 
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ὙΠΌ3), Ὁι. 4218, 15. 5815, Μίο. 18,---δδοῖ; ἐἰπιε (Βυ.} Ὀεῖοτα 
ἃ ἴοῃ6- 5011}. ἰῆ ραυβε (ΥῈ, 3}, Ὁ). Α5 ὙΌΣ 15 τῆ ἔοσπι ψβϊοῖ 
τερυ]αυν οσουτβ Βεΐογε βυδῖχεβ, πὸ ἀουδε {π|5---οοεπίοά ΤῊΘΩ 

(Βιυ.), τ ἃ ἴοπϑίθϑϑ υἱὲ, θεΐνεθη ἴῃς ἔσο ἴοπο- 5.114 65---- 

βῃουϊά 6 αἰνναγβ τεδά: 4ῈΕΐ ΠῸΣ βεθπὶβ ἱπίεπάθά ρδγεν ἴο 
βθοιγα ἃ δβογῖ νοννεὶ ὑπάδγ Ὁ, ρδυιν ἴο ρμεῖ τἱά οὗ [πε ἀουδ!ε 

Ρίυγαί (νι οἢ, ὁχοθρὲ ἴῃ (818 ννογά δηά "ΘΙ ΓΌ, τ 5. 2613 (ἰεχίὶ 
Ἅἀ0..), οοουτβ οηἷγ Ὀδέογε βυβῖχεβ, 6-Κ. 875), Ὁγ ὑηρζνέμρ ἴῃ δὶ 
186 808. ἔογηι ἰ5 ΠΌΒ (50 Βυ.) ρίνίπρ' {πὲ τογά ἐδε ἔογπι οἵ 
ἃ Ρίυτ. ἔτοπι 56. ΠῸΞ (ἢ ταάϊοδὶ ἢ: οἔ, γάπϑη ἔτοπι Πῦπ). 
ΟΕ. Κὅ. 11. 172, 411 ξ., 426. 

Ὁ] 3 Μ55 3},---ἀουθεῖε55 ἔγοπι 15. 1.415. 
[9. ΣΙ 5.05] Ῥαγα 6] 5πὶ ἔδνουτβ τοδαϊπρ' ΠΝ 5() ϑ᾽ὉΞ) 

(οἴ. 4:98), οἵ, ἱγαπβροβίηρ, ΚΣ ΠῚ (οἵ. 6 ογάδγ ἴω 4851, 
Απι. 5ὅ: Πεζὸ (ἃ ῷ τεδά ΠῸ)9 ἱπιπιβαάϊδίοῖν αἴτεσ ΠῸ}).] 

τι. ΤΡ ΜῚ Ὁ ὭΣ" ὙΠ] “ϑολοϊά, μ6 ραββϑίῃ ΒΥ πὶ 
(νπεπανογ ἰξ πιᾶν 6), ἀηά 1 566 Βίηι ποῖ 1" (δ ἔογηι οἵ ϑβεηίεποε ᾿- 
βυρρεβίίηρ, τ βοπις νἱνίπε58, ἐδοιιρἢ ποῖ Ἔχργεβϑὶυ ἴῃ (ΠῈ 

ἔογπι οὗ ἃ βυροίξ., ἃ μυροιμϑιϊοαὶ σαβῈ: 50 1215 16 197 248, 

ΓΝ] ΘῈ οχργαββ Ἰπιεε (που ρ ἴΕ ἀοε5 τοὶ ἔρον ἐμαὶ 
1Π6} γεσα 1} 15}; δαὶ ν᾿ νογὴ5 δυο ἃ8 ΠΙΚῚ ἀπά "ῸΦ ἴδε 5. 5 

οὔϊδβη αἰβρεπβεὰ νἱτῃ. [Υεϊ Βογα ἤθπὴ Πισ πιρδὲ θῈ ἃ ψτοηρ 
ἀϊν  ϑίοη (οἵ, Ὠτ., ϑανεμοῖ3, χχν!].) οὔ τ θδὶ 88 ἰηϊεηάδά ἴο Ὀ6 

τοδά ηδπν Ὑπιγ.] 
Ὅτ] θη ἰβ ἃ ροδί. βγῶ. οἵ Ἴ;}), 658ρ. ψἤδγα βυηθβ8 ΟΣ 

ἴοτος ἰβ ἴο θὲ ἱπαϊοαϊεά : οὗ ἃ δοοά, 15. 85; ἃ ἰεπιροβέ, 211; ἃ 

Ὀγεδίῃ, 15. 46: οὗ, αἴϑο 1119 (οὗ αοά), οἶδ, Η40. 111, [ἡ ῥγοββε, 
ΟΩΪΥ τ 8. τοῦ (νβογε ἘΜ οἢ πσου]ά τεαά βϑΉΠ1). 

Ὁ] δ ἐς ἴδε ηοΐα σοοῖες. (5 55): ὙΠ 5, 65 1451 2418, ΡΥ. 1415, 
Ὀι. 4239, ῬΞ. 731} 1205 (ὙΠ γ2Π, αἰ υθηεγ, ο. 63). 

12. ὭΣ Ἢ ΠΤ ΤΠ] Βεγθ, υπ]ε88 Ὅ ββουϊά ῬῈ γεδά, 
Ὃ ἀεβηϊτεῖν ἱπίγοάμοεβ πε ἀροά,, ἀπά 71 ἰ5 πιοτὸ ἀἰβιίησιν ἐγ; 

ς“0 405 (υηΐε55 ΠΒΠ" ὴ Ὁε τγεδά). 

ΓΤ 1] Αγαπὶ. δ ἰβ ἴο ὄγεαξ ἐπ ῥίθοος. ἘἈά., σῖτα 

4 ΜΒ55, ἘδΠ0, τοίδο, 16. Δι, Ῥ8. τοὶ (45 «ϑιλυ», 4.9. τε 

συναρπάξειν, Αςὶϑ 612): δἀά Ῥγ. 23 [5]τ. 505], ψπεῖα ον ΠΠ 
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τά. ἩΌΠ,---ΟἸ ΠΌΠ9 ΜΠ ἮΝ (κα ἃ σδήδον, τοδδερὴ. Σ᾽ Πετα 
ἀναρπάσει. [(. 88 ρ]ο55 ἰῃ 5'τ. 1.517 ἸΒΓΩΠ ὍΔ ἸΠΠ2..] 

13. ΔΙΤῚ] ὅτ κήτη τὰ ὑπ᾽ οὐρανόν (οἴ. 2613 τὸ κῆτος -Ξ 211). 

15, ὙΠ] Ξ 7, τὖῦο. .. (265. 824, 3): [Ἴψι 5 ποΐ οπιῖτιοά 
ἴῃ ὦ (Βε.Ξ Ὁ ι.), Ὀὰϊ τεργαββηϊθά Ὁγ γάρ]. 

ΓΝΝ] 95. Ηΐῃ. ϑιερίηεά ατ. Βε. Βυ. ΓΟ (113), υἡ- 
ΠΕΟαβϑδυῖγ. 

ὌΡΡὉὉ] ἴο πιγ οῤῥοπορ-αἱ-ἶσιο: Ῥῖορ. οὗ [86 “ὁ σοη)υρ'. οὗ 
αὐχμοὶ " (Ρο οἷ), 6Ο-Κ. ςςό, δ: οὗ, τ 5. 189 Ἵν, ἐο δε-ενο, Ῥ5. τοιῦ 

ἐο δε-ίοηρμα (ἴῃ 5ἰαπάεσ. Βυϊ ΗΙ. Ηΐπι. Βυ. ΒΡ 
ἐἰου!ὰ Βυρρ!ϊοδίε "ον "ιν γίγλέ (ἴο μεῖ 7υ5εῖοἊ). (ἄ (οσ γδῖμεγ 
Δα. ογ Θ) τοῦ κρίματος αὐτοῦ. Τα σομδηρθ 1 ἤοῖ πε δα ; 
θυ Ὁϊ.᾽5 οδὐεοιίοα ἐμαὶ ὉΠΠΠ ἰ5 ποῖ οοπβίγαεα τϊτῃ ὃ οὗ τῆς 
τοῖηρ 15 Βαγαν σοποίυβῖνα δραϊηβί ἰΐ; ἔογ πιδην 51:Π|}18Ὁ τνογ 5 

τε 80 οοπβίγυεά, 45 Οἡ. 4105 ὩΠδΟ. ., Ῥ,Ω), 6. 153 ΠΡΟ ὉΠ ΤΊΣ 
(Δοκ. 5156). τ. δῦ ἰοῦ, 

τό. δι ΒΕ. Κ Ὁυ. 7) δδγ, “11 οαἱοά, Β6 τουϊά ποί 
δηβναῦ πὸ; 1 σδηηοῖ Βοίϊενο ἰιϊπαὲ μς ψουἹά πεατίκεπ ἴο ΤᾺ 
νοΐοθ " [νοι 15 ταγἘ πιο ν οαβίθσ]. Βαξ {πὸ ομδηρα οὗ 

Μὴ ἐδ, ἱ ἰε Οὔοα βίοοά πεογα, ἱπίο "Μὴ ἰβ ποῖ ἃ {Π|κεῖγ οὔβ ; 
δηά ἰἔ ““δηά δ δηβϑνογοά πι᾽ 15 ἜἼχρίαἰπθά 85 18 ἄοῃδ δῦοναε, 

πε ἐπιοπάδιϊοη 18 ἢοΐ ΠπΘΟΘ 558 γ. : 

7. [ὝΣΝ, ,ον, ονατρεμοὴ ας: Ζόκ. 838.] 

ΤῸ] Ναδαβ. τὸτ; γ', 15. 285; ὝΨ, 2), ὈῈ. κοῦ, π. τ 1. 
Εἰβενδβεῖε δδοῦ ψογά αἷνγαγβ νἱτ Ὁ (ἱποϊυαΐηρ 10. 281 4ο5 

90). 
ΒΡ] που]ά δρμέρετης ((τ ἐκτρίψῃ; 55.......Δ0; Ἐ οοηϊετεῖ, 

Ὁ, 85 αη. 416, Ῥ5. 130} 7 (Ὀυὶ τά. πεγε 328"): οἵ. Αγδπι. 

ρ, δ, Φο ὁ (Ρ5. 40907), ἴο γμὖ, δι. νῖτῃ ἃ ὅ16, Εχ. 3279 ᾧ 
νι. δὰ «ὦ σιῶν, Θ ΡΒῚ ΠΉΤῚ Ἢ τὴ, Ὁ. οἿ Θ πὴ περὴ 

ἸΟΌΨΆ; ἢρ. 45. ἰο ογμεὰ (π6 ροοτ, εἴς.), ΖΦ 8. 724 (ἔοσ Κ157), 
805 (ἔος ΤΗΡΙ3}) αἱ. ὙΠοτα 15 πὸ πϑαά ἴο ἴβίκε ἣν 88 - δε, τὸ 
2απέ (αἴετ), ὅσ φαρεν ἴον, Ῥβ. κοῦ ὅν δ 35, αἱ. (Εν. Ὁ]. 
Βυ. Ὠυ.): τῆς οὈ]εοϊίοη {παᾶὶ Ὀτυΐβα5 οδηποῖ δ6 ταυεἰρ!εά (Ὁ) 
ὕροη Ομ ὯΟ 15 δγεδυ “Ὃ οσιιβῃεά " 15 Ὠυρασγογἶοδὶ : ἢ 18 ποῖ 
ΠΟΟΘβΒΑΥΪΥ ϑυθϑοαυθδηΐξ ἴο ", Ὀυΐ ἀπὲ Ψ 611 ὈῈ ράᾶγα!]εὶ ἴο ἰξ ; δπὰ 

28 
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ὩΒΊΦ 8 ποῖ, ΔΩῪ πιο ἔπδη πα ἤρυγαβ ἴῃ 165-14, ἰο Ὀ6 υπάει- 
βίοοά νὴ ΠΠτεγὰ] Ἵχδοΐίηεββ.Ό δ ουτίουίν ΜΠ ὌΠ ἽγΊ 

ἋὋΡ ΡΊΡΙΟ ψῆο ἀδαῖ5 ἤπεῖν (Ἔχβοιυ) ΨΝ πα ὄν ἴὸ ἃ 
πιαἰτ᾽β Ὀγεδάςῃ (ἐ.6. ΓΒ: οὗ, ΤΠονγ, ΟἌ ΖΒ. ο4α, 1845; δ. 
ταιδ, ἸΛΡΒΤΙ ὉῚΠΞ ὈΡΥΥΠ Ρ ΡΊΡτΟ ΠῚ ῬΠ, 

ΓΤ] νἱῖ στο οοηβθο. δῇἴογ 82, 85 ν. 5, Απι. 9" 
(Ὀσ. 113. 3). 

18. Δ.771] ἱτγορ. ἴον ἴπ6 ὑμβ δι, Νὰ. 20 ιῖβ, οσ, πιοῦβ 
ἀϑια! (απ. 2οὅ εἴο.), δε ἐῃξ ὁ. στα ἡ (α-Κ. ττάπε; Κα. Εἰ, 
4149: οἵ. Ζέκ. 6794, 4). 
ὍΣ α-Κ. δοώ. 

ὈΤΘΌ] ἔτοπι ὙΩ Τ, υυἱτἢ ἀ. ἔ, αἰτίπιεπβ (α-Κ. 2ολ); Ρυὲ 
τά. ὈἢΦΘ (0 αἴδγ νὩὉ, δ8 Ῥβ. 104}3 αἱ.), οσ (Σ Μ55) Ὁ" ΤἼΩΣ 
(οἴ. [κ8. 416 ὈΠῊ3 Ὁ 2). 

10. ΤΩΣ δηὰ )} ἼὮ] δ8 ἴα ἰεχὶ βίδπαβξ, ““"ΗὀἊ βαίεἢ 
ταυβὲ 6 υπάεοτγβίοοά Ὀδίογα δδοῦ οὗ ἴπεβϑο, δῃηδ " ταδὶ Ὀ6 

ταίκοη 88 ἴῃς ἢ ]]δηρ τ᾽ 8 0411 τπδὲ ἢ 5 τεδάγν : “"Ἡσζε ἴδηι!" 
“« ΨνοΒίδη Ἱ" (Ὁ. 6. Βυ.). ΠΥ, πονονοῦ, ποννδογα οἷβα 
βίδηδβ δίοπο ἕογ “" ἤετγο 1 8πὶ} " : Ἃπδϑῦὰ ἰ5 ποίπίηρ' ἴο βυρρεβί, 
αἱ 1εαϑὲ ἴῃ ", ἴπ6 ἱπιρ! οἷς ““Ηδ 5δϊεἢ"; δεΐτννθθη “41 ἀδεποξηρ 

700 ἴῃ 18 δά ΚΝ, ““1᾽ ἴῃ 19 σβηποῖ ἀδηοίε αοά (Β6.) ; ἤεῆσα Ηἰ. 
Με. Ηδω. Βε. Κίο. θυ. ἼΠ)Π (1ἐγ. 185, Κι.), οὐ ΠΣῚ τε 25 (265. 
4438), ἱτὰ ὉΤῊν (612) ἴα "ἡ. 5111, τῆ. ομ δι! θῆρα ἴῃ Ὑδμνν ἢ 5 
τοουτῇ 8 γτοπιδυ ΚΑΌΪΥ ἤἥης δηά ὈοΪϊά (Βι..): ““Ηδ 56:1} " 15 οἥδη 

πηάδοτβίοοά ἰῃ Ηδςρ. ροεῖγυ ; δηά ἰξ “2 τνεγὸ γεδὰ ἔοσ ἴη, [6 

856 η86 τνουἱὰ 5ῆον παῖ αοά ννᾶ5 ἴπ βρεδίκευ. 

20. »ἜΕ] [6 ραυβα] ἔογπι, ον ΓΎΧΙ, ἱτπ (Π6 πιΐπον ἀϊ8]. 

ἐδα, {κὸν Ὑὰ, πλι νκ; Ὅγ. τοϑ. 

Ἃ] ΟἹ. Με. ννε. Ηΐπι. 55ῇ. Βε.7 (Βε.Κ τἱτ Ὁ) 8; Βαϊ 
ψὮ]6 ἤοτα 15 ἔογοα ἰῃ οπιρμδϑβιζίηρ᾽ 1005 πιουίῃ, ἴπεγὸ νουϊά θ6 

πο ροϊηξ (Βυ. Ὠυ.} ἰῃ 5ρεοῖδ!ν πιεπιϊοπίηρ ἴΠ 6 ““πιουῖῃ " οὔ οά. 

ὩΦΡΝῸῊ ἫΝ ὉΠ] “1 δαὶ ρεγίεοϊ, σηϑ Β6 Βαίῃ," εἴς. Ξε “7. 
Ι ἂπὶ ρογέδεοῖ, 6 παῖδ [τὸ 1} μανο],"" εἴς. : οἵ, 3355. 2215, ἸΟὉ) 

ΟΥ̓Δ ΠΓΗΝ, 2011, Ῥτ. τιῦ ΟΡ Μ3}} ΠῚ ΜῈ (Ότ. 155; Ο-Κ. τοο, 
4τἃ σΆ56). ᾿ 
ΝᾺ] ΗΙΕ ἔον ΡΝ: 6-Κ, 535. Βυ. υ. ΒΕ. Κ ὉΡΘΡ) 

(ον Ὁ Ρ0)), δ5 τε ΗΪξ, οἵ ΨῸ; ἄοθβ ποῖ οοσιγ: Βυ. Β6. αἴβο “ἢ 
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(ποε “3; δυξ εἰῖθ ἱπιρίϊε8. πη ἱπηργορϑῦϊε υ56 οἵὁἉ τόστὸ οἵ {πε 

δροάοϑίβ. 
21-22. Ὅτ. τεοοηβίγιυοίϑ ἴδι15 (π6 1αϑὲ οἵ. ἔγοπι 345): ὉΠ 

ΝΘ Ὀκ ΓΘ ΜῊ ΜῊ ὯΠ ΤΠ ἫΝ ὈΝῸΝ ὙΚΈΣ ΨῈΚ μὴ Ὁ 
τ Ὁ δκ [4 βυςοεββίοη οὗ [δυτ-δέγεββοά {|π85 ἧ. 

23, ΓΙῸ] (α) νεοἰεέημρ' ἀτοαν, ἀεεραέν, ἴτοτι γ΄ ΘΌ (οἴ. Ὁ, αὶ, 

-Ἰἰοοτγεοῦ) ; 50 Εἔτν. Ὀΐ. 6. ("“ρεγ.᾽}, Βυ. θα. (δὴ ἐνἑαὶ, ἔτοπι 
ν' ΠΌΣ, 45 ΠΡΌ, Ὀε. 455 αἱ.» δηά ἰπ ραγιίϊουϊαν {γ184] ὈῪ σδί δηλ γ, 
{κε ΝΤ. πειρασμός: 50 Ηἰ., 665. Ὠε.--Οαε68. 6. δου δι 
τεηδθυίηρ, “ οὐἰαραίεγ᾽ " ΤΟΝ ἈΝ πι.). τ. Ομ6. ΠΡ, 

24. ΤΩΣ] ὥ Βε. 5 
ΝΠ Ἢ ἽΝ ἘΒρΝ δῊ] “1 ποῖ, ἴῃδη, ψῆο 5 ἰ1 9 ̓" οἵ. 2435 

ὩΣ Ὃ ΒΝ ΝῸ ὈΚῚ, Θεη. 43" Ἷ; ΤΙ κίριὲ Ὁ ὉΝ, “1 ἴε ἰ5 
80, ἴδοῦ, ἀἄο {π|5." (ἾΡΙΣ ἰ5 δὴ δηοϊϊεῖς ραγεοῖθ, αἰτναγβ 
(ο]ονίηρ ἰπς ποτά, οὐ νογάβ, ἴο νοῦ ἰΐ γοϊδῖεβ : 866, ἔυγίμογ, 

16“. 6δα. Αος. ἴο ἔπε Μαββογδῇῃ (Βδδγ, 70ὅ, Ρ. 39), ἰΐ 15 αἴνγαγβ 
τυῦϊτίθη κδιὲ, ἐχοαρί ἴῃ 10. 1γ1}δ 105 3 λ435, Βαεῦ δηὰ ΟἰπβΌ. 
μᾶνα ἐπ δὲὲ ποτα; δυὶ Κιὶ. ἢ Ηδῆη δηά οἵπεῖ εἀά. πανα ἰδὲὲ. 
Τῆς Ὅ2Ό (8ε6 οὐ 1 5. 125; Οἰπβῃ. 7ηδυά. ἐο Ἡεόνειν Βέδίε, 
Ρ-. 187 8.) ἐδιθιὲ Ὃ 10Π κθ ὉΝ μια5 ποιίπίηρ' ἴο τεοοπιπιεπά ἰΐ. 

25. ἼΝΝ "Ὁ] ἃ οἶτγο. οἱ. (απ. 445): Ὀτ. τ62, τ63; α-Κ. 156. 

26. ΕΠ] 566 οὐ ν.], 
ὩΣ] τοίίὰ τε ἐἰε, 5 37.8 4ο1δ (26χ. 7685). 

ΤΊΒΕΣΤ ΠΑ ΓΔ. ̓ σδά᾽ (ο0}}.), αγωπαέηος (Ετεγί.) τε κΌΣ ΟΣ, 15. 18. 
[Βοιἱ εχργεβϑίοῃβ σγϑΐεγ [0] ογαῖξ πηδάς οἵ γεεάς, ρηϊ δηά βυϊῃ 
[οἷ ΡΙυῖ. εὶς σπα Οεἰνγές, ο. 18; ῬΙΊην, Δ. Α͂. νὶ. 24 (““ ραργγδοεδας 
πᾶνε58᾽}; [κυσᾶπ, ἷν. 126 (οοπβεγξυς δίθυ]α Μαπιρ 5 ογρα 
Ρδρυτο)]; Ἠεϊοά. 46ἐλ. χ. 46ο. 866, ἔιγίπετς, Εγπιδη, Ζὲ ἐπ 
“ποΐρη Ἐρ»λέ, 470 Ε΄. ; ἴΠ6 ποῖε8. οὐ {πε ργεβθηΐ ρᾶβϑαρὲα ἰῇ 

Βοδυϊέοηβ, ΗΙ., 550 7 οη 15. 183, 2. Βὲ. 4025 [4478] ἀπά ς.Ὁυ. Εργρί, 
ὃ 8, εηὰ. [π2ιν ννὰβ πιϊδυπάετγβίοοάα ὉΥ ἴπε δποίβηξ νεγβίοπμβ : (ἵ 
τεπάεγβ (Ρ) ἴχνος ὁδοῦ; Ὧ σοπηθοῖβ πϑὲς τ ὯΝ ἀπά γϑηάθτβ 
ἘΠ ΓΡΡΟῚ, οἵ. ἘΠ ““ροπια ρογίδηϊεβ ᾿; ϑυπι. σπεύδουσαι 
σοηηροῖβ ἢ ΠΣ, 20 τοῖσὰ ; 50 [δνὶ θη Οαδύβῃοπι, ΡῸ ὉΠ Π3Ὲ 

γ, ΑΝπι. ““βῃϊρβ οἵ ἀδϑβίγα." Μδϑδὴγ Μϑ55 οἵ ἢ δηὰ ἢ τοδά 
ΠΣ» Θηπιγ. Τῆα νίενν ἴπαἰ Πδλὲ Γλὲὲ ἀγα ““ Ῥοδίβ οὗ γεεὰϑβ ᾿" ἰ5 

τεοογάεά αδἱοηρ ὉΠ οἴπειθ ἰῃ ἴδ6 πκεάϊεεναὶ! (1 δῖ σεηϊ.) 



6ο τς ΤῊῈΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ι0Β 

ΗἩεῦτγανν σοπιπιθηΐδευ ὁ 0 δἀὐϊεα ὃγ Δ. Α. ννερῃι (1905): 

ΠΣ ἽΝ ΦῸ ΟἼΝΠ δ» ὌΝΠΒ ὈΌΘῸΠ ΓΘΌΘΙ ὈΝΔῚΣ ΓΉΝΘ ΠΝ ΠΡΣΝ ὮΡ 
ἊΝ 7 ὍΣ ἸΣῊΔ ΥἹΨΣ ἬΞΟ ΟὙΤΊΦ ΥἹ ΠΌΠΟΟ ὉΠ 5 2ὩΝ ὈΝΌΣ 
ΤΉ ΒΌΠ ἸΦΡν ΠΟ ΠΟ ἜΨ2 19 (οἴ, 15. 182) ΚΌΧΟ ΠΡΊΦΏ ΠΝ. Βαυῖ 
(πε οοτγοοῖ εἰ πο ΟΡΎ δηά [ἢ πιοάδγη δοοερίδηοσε οὗ ἴδε Ἔχρίδ- 

παίϊοη ““5ῃϊρ5 οὔραρυγιιβ᾽" ἀγὰ ἀυς ἴο Η:Πδγ,  ἐογοῤλν»έϊρομ( 725), 
Ρατί 2, Ρ. 202, δπά ϑομυϊεηβ (1737).]} 

ΣΟ 1] 9 νἱὺ, ἴο ,ν, ας. Ηδδ. 1 δ΄ ὑ505 ὈΝΝΟῚ ἐΓἼ7 9, 
15. 415, 10. οἵ. 

27. ἼΩΝ] τά. γι (5ο Κεπη. 192). Τῆς ἰηξ, δἴϊεγ ὃν ἰ5 
ΠΟΙ δραϊηβί υϑᾶρα. Τῆς ᾿πῇ. πηρῆϊ βίδα 85 (6 βιιδ). οὗ ἃ 

ϑοηΐεποα (2 5. 153, [6Ὁ. οὅ); Ὀυΐ παγαϊν ἰῃ [ξ. 195: Ζερῆ. 45 

ἰβ οογγυρί; ἴῃ 8. 235 γά. 2". 

ΣῊΜ] [γϑϑπ, 20 ἰοοξ ολδονγμῖ, δνρλέονε με, τοῖν, Ῥϑ. 
40:5; Ὀυΐ ἴῃ Απι. 5951 (1 τπὰ ἰοχὲ Ὀ6 οογγθοῦ) ἰγδηβι νεῖν, 20 

οαμδα ίο ὅθ ὀγέρλί, οὐ ἥατὰ “ογλ. ὙΠα ργορδῖ πδπιεβ ΠΣ53, "03, 
ἸΉΆΥ, ῥεγήάαρο, Ὀ6 ἔγοπι ἔπε βᾶπι σοοῖ ; πε ποι ΠΣ 20 (]8τ. 
818 0) ἰ5 ἰοχίυδ!Υ ἀουδεξα! (οἴ. ἢ. Μεάϊεεναί 76νϑἢ ρμΠ]οἷο- 
εἰβῖ5. σοη͵εοίυγεά, ᾿ΤΟΠΡῚΥ Ἃ5 6 πον ἱκπονν, ἐμαὶ 202 πιεαπὶ 
49 γερο!» σἐγοηρέδ, εἰγεηρέλονε (Ἀδησα ἴπ6 τεπάεγίηρβ ἰη Ε΄; 

566 Ὠτ, οὔ Απ,. 59). ΤΠ τεᾶὶ πιεδηΐηρ, ψηϊοἢ ἰ5. βίγοαν 
ΒΥμοηγτου5 ΙΝ (Π6 ργεοεάϊηρ ρῆγαβα (2 Π3,9Ε) Πδτα, ἰ8, 85 

Θοδυϊίθηβ ροϊπίεά οι, οἷεαγ ἔγοπι ἔπε Ατγδθῖς : ΓΝ τλθϑη5 20 

λαῦὸ α οἷδαν σῤασθ δοίτοσονε ἐδ 6») 65, ίο λαῦυὸ ἃ ολοονἶ σοιρέε- 

παριοσ, ἐο δε ολσογγῖ ; ἄπ. ταθᾶπβ ἐμέθν αἰέα, λό ἑέρλξ ἐπ ἐλα ἰατέ 
2αγέ οὐ λα πέρλέ, ἐλε Ἰζρλέ ογάστο. Μοδαπιπιδὰ ννὰβ βαϊά ἴο Ὀ6 

ἀρ. 9} τ» ὄγίρλί, οὐ ολϑογ μ οὐ σομρζεπαηοα: 566 ἴ,8ῃ6, Ρ. 2455. 

20. ΨΌΣΝ] “1 ἀνε Ἴο ὅδ πτυϊγ,᾿" νἱΖ. ἴῃ {π6 ἡυάρπηοηί ἀπά 
δβίϊπχαῖα οὗ ἀδποίπεν (ΗΙ.) : οἵ. τοῖδ 1256 1538 1γ6 1016 46,1 5. λοῦ 
(““οερλέ ἴο 511}, 281 (“ταὶ ἢ πιὸ ἴπου ορλζοεί ἐο σῸ ἔοτιἢ 
ἰῃ Ὀδιεῖε᾽᾽}): τ. 394; α-Κ. τογη, εηά. 

20. ἼὯ3, Κι.]50 ἃ; ἘΦ ἐχργεββ Ογὰ ὍΞ, 193 [5 ργθέδγαθίβ : 
“ἐβῃονν-α267., οἵ πχεῖϊ[εα 5πονν, 15 ποῖ ρδγίου]αΥν βυρροβινα 

οὗ οἰἴπεὺ ννἢϊζεηα655 οἵ οἰδαπη658. 

ὙΊΘΙΓ] 186 ρὲ. ἰδ Ὁ οοπβθο. σδυεγίῃηρ' οα ΠΧΠΊΠΠ ὩΝ, 
ἩΒΟἢ τηθδη5, 161 ννᾶϑἢ πιγβοὶ δὲ ρὲ» {ἰπ|6,᾽" δηά 18 νἱγίυ δ! 
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-- γπῖηῖ ὈΝκ (Ότ. 138 665. οοπρ. νἱτἢ 136 δ65.), ἀηὰ 5 βεῆσε 
ςοπιίηυά Ὀγ τπ6 Ρέῇ. τἱἘἢ Ὁ οοηβθο., 85 τ 118 (ποιίοα ἥ 81), σεη. 

439 Ἴ2)59 ΟΠ ΤῸΝ ὙΠΙΘΩΠ κὸ Ὀν, (π6 ἰοης δαΐπρ᾽ Βεϊά Ὀδοῖς ὉῪ 
πα πὐίπον ἀ15). δοοθηὶ (Ὠτγ. 104). 

31. ἸΝ] ἱπιγοάδυοίπρ' [Π6 ἀροά. Ψ τΥ γᾶγο, ἐχοορὶ ψνἤθγα [86 

Ρτοῖ. πὰ5 ὦ οἵ δίνην, ἀπά οηΐγ ἔογ ἴ6 βαΐκα οἵ ἐπιρῇ. (45 ἤδσαβ, 

5. 58:4, Ῥγ. χ᾽ 7): 866 Ὦτγ. τα, Οὖς. 2; Ζόχ. λα. ἴῃ δῃ 
οτγάϊπδιυ οοηάϊοπαὶ βεπίθηοθ, “πη ἰη ΕΝΨΝ. 5ἰπιρίν 6χ- 
ῬΓΕ5565 Ἷ (45 818). 

ΤΥ] ἰῃδὲ της ““ρἱτ᾽ 5 οοηοεϊνεά 85 οοη(αἰπίπρ' ταῦ δηά 

ναῖε ἰ5 ουϊάεηὶ ἔγοπι ἰδῈ οοπίοχι. (ὅ ἐν ῥύπῳ, ννεποα Ἡ ἔπι. 
ΠΠΌΞ, Β6. Ὁυ. ΠΠΘΒ οὐ ΠΠΌΣ, Βιυΐ (μεγὰ ἰβ πὸ δνίάθποβ ἐπὶ 
πὴ (18. 5351) οὐ ΠΘ (1,4π|. 3 1; οἵ, (πΠ6 νΌ. ΕΖ. 26 1 
ΤΩ ΠΌΡ ᾿ἯΠΟῚ : ργορ. βοπιειίηρ' τοασλθά ὁ} οὐ σαν; οἴ. 
Αγϑπι. ΠΌ, Ἰμέρ, ἴο τοασὰ ορ δ: 617), οβδοοιγέηρς, γείμδο (ζ ἸΟΥ̓ ΤΌ, 

Ζερβ. 1, ἔου Ὁ ὉΡ}) ἀδηοίεβ δηγιπίηρ' ᾿ἰχυϊά, ἴῃ πο οἢ ἃ ρογβοη 
τρις 6 ἱπιπιεῖδϑά. 

7] [ᾶρ. “ ὌΡΦῸ να βἰπιῖ!ε αυΐϊοχυδπηι," δι. ΡΟ, τὴν 
τις 

“ γἰομας (Ῥ5. 75); ν γῪ πθθα ε85]γ, ---- ’ οἴη βοῃ] ο τοῦ ΕἸΠΙΑΙ]," βι. 

32. Ἢ ΦῸῈ Ὁ] “(1 15) ποῖ ἃ πιὰ {|κ6 πιγβεῖέ ({Π 41) 
Ι πιϊρῆξ δηβινασ Ὠΐπι": μῷ, ἂβ Θεη. 207 ΠΡῸΣ ΡΝ τΡ τὗ, 
4Κ. 455.(26κ. σιοα, Ὁ). γ))νὲὲ ἀπά 12) ὅγε νοϊυπίδινεβ, πϊτποαϊ} 
(τ. 64, Οὖς.). 850 Πρ", ν.δ8 (οἔ, α-Κ. τορῦ. 

33, Μ0] 13 Μ55, δε (εἴθε), 9 ϑϑ τον, νυ μοι, ἀβ δὴ τὦ ([ου ΡῈ) 
ἀοε5 ποῖ γεουῦ εἰδενῆοῦε ἰη ΗδςΌ., ἰ5. ῥγεξεγσγεά ὈὉγν Μα. ϑρῇ. Βὶ. 
6τ. Β6. Βα. (ον Τὴ Ὁ ββὲ 16', Νιι. 2239). Ηἰἱ. ε. ὨΪ. θὰ. ργϑέεσ 
εὐ, οδ)εοϊπρ ἴο γ9 παΐ, 5 53 ἀεηΐεβ ἰπαὶ Οοά δηά πιδῃ ἀγα θυ 

δὴ δαυδί!γ τ ἐδοῖ οἰπαύ, ἰς 15. ἰά]6 ἴο τυϊδῆῃ ἔογ δῇ υπιρῖγα ἴοὸ 

ψοπι Ὀοϊ᾿ ννουὰ πᾶνε ἴο βυθη, απὰ ρΡοϊπεϊπρ ουΐ 4150 {πὶ 

84 4065 ποῖ οοπίϊπια ἰἢ6 (βιρροβϑά) υυϊβῃ οἵ 88 τπδὶ ἰπδγα τνογα 
βυσῇ δὴ υπηρίτα, Ὀὰξ τοϑῖβ ἀροὴ ἴπ6 βυρροβι[ίοη ἐπαὶ Π0 δυο 

υπιρῖτε οχὶβίβ. ΤἼδ ραϑϑίοηδία νυἱϊϑῆ, ““Ο [Πδ. ἴπογα τοόγε---ἤογα 
5 Βοη6 διῃρῇ. ἰη πα 2ι--ὴ υπιρῖγα Ὀεΐννοοη ὃ] νουϊά 6 

ἴῃ 1561 [Πογου ΡὮΪΥ ἴῃ Κεθρίηρ τ [0}0᾽5 ἔγαπια οὗ πιϊηά ; Ὀαὶ ἴἰ 
ταυβὲ Β6 δάἀπιττεά τμαὶ Φὴ εὖ (νον πιρς πᾶνε θεθη σμόοβθη ἔοσ 
δα αββοπᾶποα νἱἘἢ τλεὶ εἴη 33) βυἶε5 της ργοβθηΐ οοπίοχὶ δείίογ. 

34. 3ΏΣΩΠΙ 45 13. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Χ. 

1. ΓΟ] Τῆα γ' ἰβ δἷρ, 80 πε ἔογπι ουρῆε ἴο 6 .}}} 
(οἴ. ΕΖίκ. 2οδ 3651 ὨΠΌΡ); αὶ νῦβ8. Υ» βοπιειπιεὲ5. ἐσ ον ἔπ6 
ἈΩΔΙΟΡῪ οὗὨἉ νῦ8. γἹΨ; πεῦοδ Ἰ9Ρ)) (α-Κ. 6γ2), ΕΖίκ. 69 ἕο 0), 
δηά δεγα (ἰπιρίἸοἱ1γ) ΠΘ5) (6-Κ. γλάα), ντίείθη ΠΌΡ), τα 
παρίθοϊ οὗ ἴπ6 ἀυρ! οαἰίοπ, [κε ΠΒΌΣ ἔογ Π38), Εζίς. 4 (α-Κ. 

θυ) 4 ἐπ’ αὐτόν -- νῦν, αραΐηεί ἀΐπε ((ο4): 50 Με. Βε. 
Ῥυ.; θυὺϊ τς οἴδηρα 8 πο ἱπιρτονεπιθηῖ, Ὀεϑίάες θεΐηρ υπ- 
ὨΘΟΘΒΒΘΓΙΥ. ὶ 

2. ΣΎ] νἱτἢ 56. ἴω ἐπ6 δοὺ., δ5 Ὀϊ. 338, 15. 278 1 (ἴῃ 
[5. 4935 πιὸ ἰ5 {Π6 ρύβρ., 845 Ρυ. 259 δἱ.); α-Κ. ει... 

3. [ΤῸ 9} σβδὲ ἴἢγ παπάβ πᾶνε ἰοἰϊεά ἴο ργοάυοε : 
οὗ, “5 Μ»Ὼ» σα. 4142 (1 9), Ηδρ. 1} (1πῈ γεβυῖὶ οὗ ἃ ἔδυπιθ᾽ 5 

Ιαδουτ), Ῥ5. 1285 (ς.ο ΒΏΒ.). Τα τοοῖ πιεδηΐηρ᾽ οὗ "5", 20 ἐοέϊ, 
φγοτο τοδαῦ», ῬΥΟΌΔΌΪΥ πιᾶῖκε5 1(5εἷ βυ ΠΟΙ ΘΠ ΕῪ ἔδϊε ἴῃ τς ρῆγαβα 
δ ἴο ρῖνε ἴἃ ἃ ἀϊβογθεης πυδῆσα ἔγοπι 5.1) πῦνο, νηοῦ 

βυρξεβίβ ἴπ6 5111}, νἤογοαβ "9 5)" βυρρεϑίῖβ ἴπ6 τοἱΐ, γοαυϊγοά 

ἴο ργοάιος ἃ πίηρ. ϑϑίησα τπηδηβ ᾿νογῖς ἰηνοῖνοβ Ὀοϊἢ 5111] 

δηὰ (οἱ, ὈΟΙΏ ρἤγαβεβ πᾶν ΟὈνίουϑῖν δηᾶ πδίυγα!ν 6 ἀρρίϊοα 

ἴο {πε βαπιῈ ἢυπιδη ἰαθουτβ : 50, 4.9.» ἰῃ Ηδρ. 217 {π6 τεβϑυ οὗ 

νοῦς ἴῃ {π6 ἤο]4ς5 5 Ὁ ΠΡΌ, ἰῃ 11} 5 γ5υ. Οοαἷβ νοτῖς ἰ5 

εἴβενδεγα δηά πιοϑὲ πδίυγα! ν ἀεβογ θεὰ δ5 Ἴ" ΠΡΟ: ΤῺ "Ὁ" 
υβοὰ οὗ ἀοὐ᾽ 5 νοτίκ ποτα ἰ5 δορεἴμογ ὄἼχοερίϊοηδίι δὰ ἐπογοΐογο 
Ῥαγεου]αγῖν ποιίοβδδίς6.] 

6. Ὑ»9Ὁ] ὁ Ῥρ3, δ5 Ρυ, τϑ811, ὃ θεΐπρ' π6 ποία ἀαφοιδ.: ορ. 53. 
ὁ γυῖ, ἴο ἑηφμένε αδοιί, ἃ5. 2 5. 115: ΨΥ (40 5.), οὗ ἃ ͵υάϊοϊαί 
ἰηψυίτγ, Ὠϊ. 1416 1γ 9 1οἱδ, 

γα. ὯΝ] -- ποίτοϊϊδιοίανιένιρ' (Ζ6α. 7542), 85. τ6" 345; δηά, 
Ὀδέοτβ ἃ τεϊ. οἱ., 15. 53. 

δ 
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70. Βε. νῦν Ἴ3 ἮΙ (1 5. 2412), Πα. Βε.Κ: δ}Ὸ ΤΩ γι6,--- 
ἴο ἱπιργονε ἴῃ ραγδ αἰ ἰβπὶ ἢ 5. 

8. ὋΡΟΩΓῚ Δ :Ὸ Ὑ] ἄς μετὰ ταῦτα μεταβαλών με 
ἔπαισας (5 αἶϑο .5. Δ «'οο ἴον Ἵπ); ψβθηοβ Με. Νσ., 
ἴον 2 )30 Ἵπ', Ξ'Π ἍΠΕ; 6. ὉΪ. 25). ἽΠΕ (“ρεγδδρβ δεϊίεγ᾽; 

ΒΙ. Βυ. 3; Β6. ἩΒῸ οὐ ϑεὶ; Ὁ. Ηο. (ἰπέ. 405.) 3:20 ἽΠΕ: 
ΦΙΘΕΙ 56απιβ πε δαβί. 

10, 11. ΤΙΣ δοϊίοῃβ ἀδββογ δά αγὲ ἀερίοϊεα ρταρῇῃϊοα!ν ὉῪ 
ἴδε ἱπιρῆ, (τ. 274). Νοῖϊος ἴα γῆγπια: 4. 11π65 δδοῖ Ἵπάϊηρ 
ἴῃ -ὄμέ. 

ΙΙ. ὭΞΤΟΣΙ] ἀϊάϑε ὑπέογίσέηε τας, ΕΝΝ. ἀπέξ τις ἐοροέδεν: 
Ῥο εἰ ἔτοπι 3 (ομὶν Βεζε) -ε- 590, 5. 1305} ὍΝ [023 355 
(ἢ, οἴ. οποβ, [.8. δ᾽ ἢ); ΠΞῸ βοπιεϊμίηρ ἐρεδεγέισίμθα, ἃ 
ἐλήέοξοί, δοοίλ; ΝΉ. ἼΌΠ, ἴο τοδαυε. 

12. Δ ὈΥΤῚ] ““1ἴὸ ἀπά Κίπάποββ μαϑὲ ἕπου ἀσηο (ον ναὶ 
ἢ πιο "ἢ (ΕΥ͂Ν. ““ρταηϊεά " οοηοδβδὶβ ἔπε αἰ βησυ  ἀηὰ ρϑοι]]- 
ΔΙ οὗ (ες Ηδ6}.). Ὦν (οΥ πος ἽΟΠ) ἽΌΠ ΠΩ 15 ἃ σοπιπιοη 
Ἔχργεββίοη ; δηά ἴ πὸ ἴεχὲ 15 τἰρῃϊ, ὉΠ πιυβὲ Ὀ6 Ἰοἰποά τὴτῃ 

“Ὅπ Ὀγ Ζευρτια, Ὦϊ. σοπιραγεβ 419 ὈΡΡῺΞ 07 ὉΠ ὈΠΡῚ ΠΡῚΝ ΓΝ 
ΟΥΡ) ὉΠ), Ψθγο [6 νοῦ 18 οὐνϊουϑῖν ὑπβυϊαῦ]α ἴο ΠΝ. 
5111 τς Ζεουρπια ποτα 15 δη οχίγεπιθ οὔθ; δηά Βε. ἵΠ ἴοσγ ΡΠ 
(εξ, Εδβε. ΑἹ Ὁ) ἼΌΠ) ΠΠῈ ΜΌΤῊ) 15 οἷδνες δηὰ ρίαυδβίδί6. Φὰ δδ5 
ἔθου ἴον τῶν; δηο Ὀα. ἼῸΡ δ (11}} ἼΓ) ὈΡΠ, “ 1εθδα 
υπὰ Ζοδοηοζγη ᾿αβὶ ἀὰ πὶ Ζυραρεῦθη"; δυῖ ὉΡ Πὗ ἴ5. ποὶ 
ἴο ““ρτδηΐῖ 20,᾽" ποῦ 8 ἴπεγα δπῪ δνἰάθηοα παὶ ἼΡΠ πιεδᾶπβ 
“ 1,εθοηβζγΩ 7." 

14. ΓΛ ῸΣ] 5εἶξ. οὔ". 1 δ8 ἀϊείορτ. ἔγοπι ἡ νοϊ; Βα. (ποὶ 
Βε.) οπι. 1, ἃ5 ποῖ τεδά ὃν (τῷ. Βυΐ (1) καί ἰ5 ποῖ πεεάεά 
ὉΥ ατοϑεῖκ ἰάΐϊοπι; 50 ἴπεγα ἰβ πὸ δνίάεηοε {πὶ (τ ἀϊά ηοΐ τεδὰ 
γ: ἴῃ γέ (ἃ [65 λέγω ἔον ἸῬΟιΩ, ἰη 818 ψεύσεται ἕοτ ὉΤΙΞῚ, ἴῃ 
λιδ ἐσπούδακα ἴος Ὑἰχιδνι, ἱπ Ῥ5. 8073 ἐπισκέψομαι ἴοτ ὙΊΡΒΙ, 
ἴῃ απ. 1836 ἀφήσω ἴοτ ΝΘ), ἰῃ 248 καθαρὸς ἔσῃ ἴοτ ΠΟΥ; 566 
αἷ80 425 Ὁ) 4γὅὉ (δ) εἰς, ; 96. ἜΧργ655685 1 ἴῃ γ9 8.8, Ὀχξ ποὶ ἴῃ διό, 
Ῥ5. 8053 5), (τη. 1835 λ48 4.39 475; ἢοτ (2) 18 πε Ομ βίο πθοαββεγυ 
οὐ ὄνϑὴ ἀδϑίγαδῖε. Τῆς βγηΐαχ οὗ ἴπ6 ραββδρε 15 ἰπάδδά υηΐαια: 

τρδὲ ἰπ οὐδε πιουῖα ψουά 86 ὍΡΟΝ δρ ἸΥΨΌΥ ὙΠΓΊΘΘΊ ἢ ὉΝ 

(2 5. 1ς88, 2 Κ. γ5) ἰ8 τυγηεά ἱπίο οὈαιςε παιγαίϊνο ἴῃ ογάδε ἴο 
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Ἔχρίθβϑβ [005 δορὰ οἵὗὁἩ ναὶ αοὐ νοι]ὰ ἅο; δυι [ἰ ἀο65 ποὶ 
Δρρϑδαῦ ΨὮΥ, ἰῃ [Π]5 σῆδηρε, ἴπ6 Ὁ Ῥεΐογε 7 βου! 6 οπιϊεά, 

ἀπά ὩΡῸΠ εο ἴῃ Ὁ δηά πε δϑ ἴῃ 16 ἀγὰ ἀϊδβεϊπο ιν ἀραΐηβε [5 
οπικὶβϑίοη ; ἔογ ἰη ἴῃς δροάοϑβὶβ οὗ ἃ ἢγροῖϊ. βεπίθβηοα (ἢς Ὀδγα 

ἰτπιρῆ. δοὰ ἴῃ ρὲ. τῖῖἢ Ὁ οοη5. τὸ βγηϊδοι δ! ν δαυϊνα!εηΐ, δηὰ 
πλυϊυδ!ν ᾿πιογοπαηροαδῖς; οοπιρ. 6.9. απ. 1835 τ ἢ 55, Τρ. 
αι... ἢ 1419 (566 ἔαγίπος ἰπβίδποθβ ἴῃ Ὦγ. 126], α δπὰ β, 

138, α ἀηὰ β,, ᾿ἱ, α ἀηά β). 

16. “ομ] Μίο. γι. Οἱ. πϑκ 6. 150), ἢ, το λαπιδνέ; 
δηὰ ΕἸΏ. αἰθ, “ποῦ ἴ" (ΏὨ]. Ζ6χ. 718). 

ΓΣΤ] Τῆς ἱπιρετ. οὗ πικὴ (που ρἢ ἀοιΡε 1655 50 πιεδηΐ Ὀγ ἴπ8 

Ρυποίυδίίοη) ἀοε65 ποῖ ἀρτεὸ νἱτἢ [ΠῸ σοηΐοχί: 50 ΠΕ, { τρῃϊ, 

πὐχαν 6 ἴπ6 “2. 6. οὗὁ ΠῚ, ἃ νεῦθαϊὶ δάϊ. οὗ ἴπ βδπιῈ ἔογπι ἃ5 
τρρ, ΤΠ, τοαλοά, ταέμγαίδα, ἃ5 ΠΛ ἢ, 15. 5811; Πὼ9, ϊ. 2853 
(ηϑ5 5 }). Βυῖ σείρεν (}«. Ζωλ. ἱν. 213, ν. 101, ἰχ. 1230), 

σμε. [,ρ΄. ὨΪ. Ἠεϊ. ΒΕ. Βυ. Ὁ" ΠΥ, ““ ἀπά «αένκγαΐεα υυϊτὴ ΔΒ ]ο- 
εἰοη" (μοὶ ““") ϑῇϊοξίοη ἢ: οἵ, [6. 316 ΛΠ ὈΣΏ3. ὉΔΌΣ 
πρὸ; Αἴῖβϑο, ἔου {π6 β88π|6Ὲ ἔνο ννογάςξ ἴῃ ρδταἰ δ ἴβαι, 76γ. 241} 
ΠΩ ΔΙΌΤΙ ὍΝ) ΠῚ ὈΣΠΩΠ ΨῈΣ Ὥτη. (ἃ ἀοεβ ποῖ ἐχργεββ 

 ΠΙΓῊ. θα. ἀείοιες 160. 166. 85 ὈΟΪἢ ἀϊπευτθίπρ ἴο {πε πιεῖγε δηά 
ἱπιτεγγαρείηρ ἴπ6 Ἰπουρῆ,---ἶδο. 116 Π6 πεχὲ αἰβεῖο ἢ) σαγγγυίηρ θη 
πε τπουρδὲ οὗὨ 1680 : τῃ6 11π65 (ἔογ σβο ὅτ μα5 πλήρης γὰρ 
ἀτιμίας εἰμί (Ἃς τὸ Ρ8}), ἀγρεύομαι γὰρ ὡς λέων εἰς σφαγήν 
(ΞῪΝ ὑπ05 ΠΟΣῚ πΣΎΠ, -τραῖ πες οοπιραγίβοη ἴὸ ἃ πυηίοα δηά 

β'αίη Ζέοε 15 μδταϊγ ΡΓΟΡΔΡΙ6) Πα Βῃρροβεβ ἴο ὃς ἃ αυοίαιίοη 

ἔγοπι βοπγα γε ]]1-κῆοννῃ ρίαοα ὈΥ ἃ βογίρε (Β6. Κ ἀεὶ. δ5 ρῖοβϑβ, 
ἢ 4 3). 

16-17. Τῆδ νογῦβ ἃγα 81] ᾿[υιββῖνεβ ; ποιίοβ 230} δπά 6εβϑρ. 218: 
ἴον ἴπὸ ἀουθ]ς ᾿ιι5ϑῖνα ἰῃ ἃ σοπάϊοπ4] βεηΐθηοο, 566 Ὦτγ. 152. 4; 

οἴ. ἰὰ Ατδδῖο, 151, Οὖς.; α-Κ. τοολ. 

ΝΡΌΏΡΕ 2Φ] Ξε δου νουϊάεκὲ αρσΐε 5μονν Γπ 561 πιαγνοῖ- 
Ἰου5 (α-Κ. τδορὴ. 

17. ὙὯΔΣ ὙΠ] Φ (ἐπανακαινίζων) ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν ἔτασίν Μὸν 
(δλ σου), νἤεῆος ΒΙ.2 Ὧ2) ἴ Ἰοπρ' 85. 1 [ἵν6) Ὁ, Βε.ῖ 
(ον Ἵ95)) Ῥ) ὅν, Ηο. Ὧ2) ὍΨ: ἴον ἔτασις τε ν)), οἵ. 6π. 12} 
καὶ ἤτασεν ὁ θεὸς τὸν Φαραω ἐτασμοῖς μεγάλοις -- δ ΜῈΝ 
ὈΝ.) Ὁ) ὍΠΗ. "22 ἀἄοεβ ποῖ οοοὺυγ οἰβενδθγα ἴθ 100; δυῖ 



Χ. τ4-2οὸ 6ς 

866 Ῥ5. 4813 ΥἹΌΣ Ὁ) ἼΌ, δηά 401 ἽΡ) ΟΡῸ ἼΌΠ (νατίεά 
ἔτοπι 10. οὐ). ΟΒδ. 'γηβο “ἢϊ9 δγυοῤς᾽"; Ὀυΐ {πΠ6 86η58 ἰ5 
ἴοο υποεγίδίη (15. 145} 1). 

53] Ὁ9 ἔογ Ὀ75, 8:6 ου ο'. 

ὋΝ ΝΙΝ ΤΓΊΡ ὉΠ] ( ἐπήγαγες δὲ ἐπ᾽ ἐμὲ πειρατήρια (πειρ. 
᾿ξ ΜΥ, 7.» Ξε, Ὁ), 102, Ρ5. 855, ση. 4012), ὦ ἘΟΨΌΚΝΣ οϑϑο 

δ Δ, Φ 22 γον ΚΠΉΠῸ ἰόππο, Ῥ οἵ ραπα 
πα ταπὶ ἰῃ π6. ἴὐπη|685 ]οὗὉ 15 ραβϑίηρ ἔγοπι ἴμε ἀεβογρέοη οὗ 
(οάν ἱπίθηϊτίοη (“ τοονζαδεέ τελανν,᾿" ““ τομϊάδοέ ἰποτεᾶβο ᾽ἢ ἴο ἃ 
ἀεβογρείοη οὗ τπ6 ,ηοί,---αηά ὄνεη ἴμεη, ψμοῖποῦ γα τοπάου 

“ὁ τεῖαυβ (ι Κὶ.. 5385) δπὰ 4 ποβί ἃζε (ἰπ οοπῆϊοῖ) ἢ πις,᾽ οἵ 
(Ό1.) 848 δὴ δχοΐδῃ,. ἍἌἝἬ““γεΐαυβ δηὰ ἃ δοβὲ (5 οοηδίοῦ) τἱτἢ 
τιθ  Ῥ τΠ6 σοοπιρὶπαιίοη “ γεΐαυβ δπὰά ἃ ποβὶ᾽" ἰβ βίγδηρβ, δῃά ἃ 
νεγῦ 18 Β:ΓΟΩΡῚΥ ἀεβἰἀογαίεά---τοοδὰ ὍΣ ὙΉΞΥ βόγτη, “δηὐ Ζήοις 

τοοιίοεέ γόρστ (15. 4051 413} (ἢγ ποβίβ (Ξ δείηα ἐγεϑἢ Ποβίβ : 
οἴ. ἔογ ἔα ἄρχε ΛΝ) Ἰ2) ἽΠπ', 1013) ἀραίπϑί πι᾿" (οἵ. ΟΠ. Ζχ., 
70πὸ 1897, Ρ. 409, Ὃν Ὅν ἡ ὍΠη, τπουρἢ Πα τεραγάβ π6 τνογὰβ 
ἃ5 ἃ ρ'ο55 οἡ 175), Κι, Οτ' ργν, γεδά δ5 ἘΞ} (οὐ ΜΞΥΒ), τοοωδαϊεέ 
τε 5167 (2 Ἰζ. 2519 Ξε [6γ. 5235), τυουἹὰ 4150 βυΐι, νυ ἱεἢ 1655 σμδηρα 
ἴῃ τῆς Ηερ. Βυ. τς, ΝΟΥ ἡῤπΓὴ (““δηά νουϊάεβὲ τδηονν τ 
-αγίαγε᾽), Ὧὰ ὧν κῶν βαας Ῥαΐ ἫΚ πιᾶν ταπιαίη (ἴῃ ϑρίϊα 
οὗ ἡἹῸΨ ἰη 5): ἕ ἰ8 ἰάΐοπι. ἰπ ἔπ ϑδῆβ οἵ “(ἴῃ οοπῆϊοι) τοὐδλ," 
οἷ4, Ρ5. 94᾽5 (265. γ67ὅ, ς). 

18. ΝὮΝ]1 συλ ἐο λαυε Θοχρίτεά, δηὰ 80 γῆπιὲ δηᾷ ὅπ 
ἰπ 19 (Ὁγ. 3986; δηά οὐ 953). (ἃ καὶ οὐκ ἀπέθανον, ἀιιὰ οὐκ 
εἶδεν, ἀπὰ οὐκ ἀπηλλάγην ἴῃ τοῦ, ποῖ υπάετείδηάϊηρ ἴΠ6 ἔοτοα 
οὔ ἴπ6 κεφ δηά ραγαρῃγαβίηρ ἴο πιδῖκα βθῆβ6. 

20. »ὙΠῚ Κι. δηγ, Οτὰ ὅπ). Βαι ἴον δηπν Ὃν δ᾽ [88 
(ἢ οὐκ ὀλύγος ἐστὲν) ὁ βίος τοῦ χρόνου μον ( 8γι.-Η., 
Ἡΐεγ. σορῖ. Αγαρ. ΒΔ Ῥαίίογ, ὁ χρόνος τοῦ βίον μου), ἀπιὰ ᾧ 

“ο Ἰλῖρα. το Ἴρῃ Ὃ), ἃ ““βοβὄπε [,6βϑυηρ' " (Βα.), οδνίουϑῖγ 

βυρεοτῖίογ ἴο εἰἴμοῦ τὴν οὐ δι; 80 νι. Βἰ.5 Βε. Βυ. υ. Ηο. 
5:. Ου ἵπη, συ. οἡ 11}, 

ΓΦ Κι. υϑῦ βυ55., ἔογ ΠΕ), Οτὰ ΠῚ (πηρεγ.). ὙΝΙΝ 
Τὺ δῇ εἰΠρβα οὗ 7, Ὁ), ὍΣ}, 129 (717: ορ. 15. 4133) τηιϊρἢς θ6 

βυρροβεά; δυϊ [πουρἢ ἴο 56εῖ [6 παηά, ἔδοβ, δἴο., μῤορε οὔ. 29 
δ ἰη:6}ΠρΡ10]6, ἴο δεῖ . . . Μῦρε ἰβ ῃοῖ ἃ ῃδίιγαὶ ὀχργοβϑίοη; 
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νὸ δου! Ἔχροοῖ ““ἴο γορφοῦσ ἴτοπι." δὃυ. Ζαςς αὖ τπυοιε ηεΐρ, 

βυρρεβίίηρ ἰπαὶ “5 ΔΨ 15 ρεγῆδρβ ἃ ἴδοβη. ἴδγηι ἔγοσι [π6 

ψου5θορ οὐ νᾶγ; οἷ. ΠῚ ἴῃ 8. 437 ὧν τηδ 2330 ε" (15. 2), 
δηά Ἰοὺ τ Κ. 2οἷξ; ἃ νογά {κ᾿ Ἢ πᾶν ὃ6 Ξυρρίίεα "; αὶ (Πς 

ἀἰηου εν οὗ Ξειεϊπρ᾽ πα μαπά ““),0ῦυ»:᾽" 511] τεπιαΐηβ. (ὃ ἔασόν με 
(Ξ πιν᾿, 719), 5. Ῥυῖο; δηά Πρ, οὐ »Ε, 'β νθῦγ ργορβδῖβ. Οἱ, εβρεοῖ- 
ΑἸΙν Ῥ5. 396 (ποείοἰπρ' {6 δοᾳιε) ΜΠ (τά, πρν’,.---οσ, δὲ Ἰεαβέ, 
ἱξ πα ΗΙΣ τψᾶβ ταν ἰπ α56, "Ὁ Π) 5) ἼΟΕ ΟὝἼΘΣ ΠΟ 3 200, 

᾿ 22. ΓῊΩΡΣ] 566 οῃ 3ὅ, 

22. ΤΙΓΙΒΨ] Απι. 412 (Π8}}} ἢ ; οἵ, ΠΝ. ([α ΠΡῚΣ ηΨὉ), 15. 855 Ὁ, 
ΠΙΛΌ, ν.38 1, δπὰ ΠΡΦΕ (ΠΡ), 10. 111, ὙὍΠδ Π---, ὃν 6-Κ. 
9ορ. Ἢ 5εεπὶ5 ἴο ὃὈ6 ἰδ6 Μδα85. γεδάϊηρ (υ. Οἷ.): [6 Μ55 
ψ Ποῖ Βαοῖ ργθῖθίβ Βανα Ψ᾿' (866 Ββεσ, ρ. 40). 

ἰπλὰ α 19] ἩΡῚ] -- ἀνά αἰρογεῖογς, τὰς κὸ ποραινίηρ ὍὌ, 48 ἰῃ 

ὈΥΓΚΟΣ ὈΝΡΡεΣ Ω « . . ΚΟ ὙῸΡ ὯΠ, Φεῦ 31Π82, εἴο. (α-Κ, 
1526, πιοέδ). ὙἽΌ, οΠν ἤογε ἰη ΟΤ.,---ἰπουρὰ ΠΥ, γυτας, γαπᾶς, 
2 Κ΄ τἰϑ1δ - 2 ΟΠ. 23. (οἷ. ἡ Καὶ 60; Τρ. 235) 15 ϑυρδϑίδηι θα! 
{πε 54π|6 ψογά,---ποδη8 ογεδγεα αγγαρρονεθΐ, τῦτο : ὈΟΪΉ ὙΌ, 

ἴο 5962 ἐπ ογδγ, δηᾶὰ ὙἹΘ δὲ οοπηπιοι ἰῇ Αγδηι. δῃά ΝΗ. 

(πἸϑϑταν, ἀη. 22 Θ; ΚΥΊΘΠΡΊΡῸ 1ν. 245 Θ). (τ ἴον κἷη 
Ὁ π48 οὗ οὐκ ἔστιν φάγγος τα ΠῚ) ΜΟῚ (36): ϑομν αν, 
2 οδόη παοὶ ἄ. Τοασ, 1802, Ρ. 61 "., Βε. 

. ΜθΒΙ] δηά ἐξ βῃίπεῖῃ; α-Κ. 1445. ὙὟΠα ροοῖ ἄννε 18 προη 

πε τπουρῆϊ οὗὨ ἴπ6 στγεαῖ ἀδγίωβββ οὗ 5μιδοῖ. Το ϑβοπιδ ογίεἴοβ, 
Βοννενοῦ, ραγίβ, οὐ ὄθνθὴ ἔπε στ ῃοῖςβ, ἀρρϑδῦ ἰο ὃδ6 ἰδυϊοϊοροιι! ; 

8πηά 50 Βί. υ. ϑιρροβα ἔπε τυ ῃοία ν. ἴο Ῥ6 8ὴ δχρδηβίοη οὗ Ἦν ὈγῪ 

ἃ ἰαῖες παπᾶ, τννλϊς Με. 55. ατ. Ομ. Βα. Ἴὀχοῖϑε δι 25 ΡΈΠῚ 
85 ἃ ἔδυ γ ἀϊορταρῇ οὗ με ἸῸ5 ΠΠΕΡ. ἘδαΙν, δοννονοῦ, 85 Βυ. 

τοπιαγίζβ, ἴΠ6 ν. ἔογπιβ ἃ ἐἔογοῖδ]6 δηὰ ροοίϊοδὶ οἰϊπιαχ ἴο νν.ἕ8.31, 

τπουρἢ ἢς Δα π|)}18 [μαῖ ἴῃ ραγίβ ἱΐ 18 ὀνεγ- .}}} : 6 σψου]ά (Π.8 ταδά 
με: 25 »ΌΠῚ ὉΣΥΟ εν ππδν γι: ἀπὸ οοπιραγίβοη οὗ οὔ κίἰπά 

οὗ ἀατίκηεϑβ τνϊτ ἀποῖμεν (δ ιὲ ἸῸ5 ΠΠΕ}) 15 ποῖ παίΐυγαϊ ; ἀπά ἢ6 
ΒΌΡΡοΞαβ [Πδὶ ἃ ϑογί θ᾽ 5 εγβ ραβϑϑϑά ἔγοπι ΠΠῸΡ ἴο ἘΠῚ, δπά δἊ 

δοοοτάϊηρ!ν ντοῖθ ὉῪ πιϊδίαϊκε {π6 ἔτνο ἔο!]Ποννίηρ τνογάβ δθὲὲ 105, 
δηὰ ἴδε, 85 ὩΣ ΥἽΌ δϑγ νγ85 ἴοο ββογὲ ἴον ἔπε ποχὶ οἴδυβϑ, Ρτε- 

ἢχοὰ ἴο ἴὲ πηϑῦν. Τῆς οἱοβίηρ ἰγβείοι ἰς εβδβοιϊνε; δυὲ [8 
τοροιϊείοη οὗ διε 25 σδπποῖ Ὅ6 σα! !εὰ δη οἰεζαπογ. 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΣΧΙ. 

2. Ὁ ὩἿ ὙΠ] ( ὁ τὰ πολλὰ λέγων, Σ ὃ πολύλαλος, ἃ 

κοὋ ὩρΟΊ, Ἐ αὶ πιαϊτα Ἰοχυίεξυτ, 5αβά, οἈ0) κκλό, ἐ, δ. “ἴ 51, 
Εἰδοῦ πρὶ Ὀ6 ἰρῆξ; δαΓ [π6 νατίεςν οὗ ΔΑ͂ 8 ποτε ρ᾽εαδβίηρ. 

3. ὙΦ ΓΟ] [6 οηἱγ ρίαος ἴῃ ννΐο ΦΥΊΠΠ πιεδπ8 “ ἰο »ῶᾷδ 
5:16 πὲ; Βδῆρδ 85 δ5 ἢ85, “1.0, οὔ δοοουηῖ οὗ ἴΥ ψογάβ (7 δ») 
τῆς ἀδδά ([) τὰ 5:1επὶ," Βα. ψοιυ]ά γεδά ὙΊΡ, δηά Ὁυ. (νυ 
οἷν νει “«ψΟὨ]} εἰζπαγ ἐπῖ8, οσ (Ὀεἰεγ) 39 οὐ ὙἼ2 ὁ}. 
Βυῖ ἴδοῖα 5 πο γεᾶϑοῦ ΨῈΥ ΨΌΜΣ, ᾿ΒΟῸΡῊ ἴξ υϑυδ!ν πε 
ἴο “΄οτο εἰομοσ, βῃουὰ ποῖ α'838ο αν ἀδποίδα »ῶξέ οἰϊθν. 

Φι 5ἰγδηρεῖν εὐλογημένος γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος, ---ἃ5 
τπουρῃ (Ό.) ΠΡ Ἵφ᾽ ὍΝ ὉΡῸ (1718) ΤΊΞῸ 1 

ΣᾺ] Α8. Ὁΐ. τεμεῖν τοπιατῖκβ, ἢ σδῃ ΟὨΪΥ ΘΧΡΓαΘ88 ΒΟπι8- 
τοΐηρ τ[παὶ πα5 δοΐυ δ! }γ ἰακθη ρίας : 80 ἔπι ΕΥΨ., ““ δλοια ἴῃ 
ῬΒοδϑβέϊηρϑ . . .᾽" 8 ἱποοιτοοῖ, δῃηά νν.δ 4 σηυβὲ δα τεπάογεά, 
“«ΤῊΥ δοαβίίηρβ δγέρηρ' τθη ἴο 8ἰΐθημοβ, εἴο. 1 (6 νογάς 
δα ἴο Ὀ6 ἴδἴκθη 88 ἃ αυδϑείοη, νὰ πιυϑὲ γοδὰ ΔΡΌΓὴ (νἱτ ἼΘΚΓῚ 

ἴῃ. 3); 80 Βυ. 

ὈΡ;Ὸ] Τῇμθ ΗΕ, νυτϊείθη ἀεέδοιί νεῖν, “88 οἴδη ἴῃ 100 ἱπ 
Ῥαυβε (149 2119 229 2018 4ς16} (Βι.). (τ ὁ ἀντικρινόμενος τα 
ΓΙ3Ό, 45. μα58 ἃ ἀουδίεϊ, δι 110) ἀπά «δ, «οὐσλογ. Ηδποα ΒΕ. ῖ 
ΓΟΞῸ (οὔ, 4233); Βε.Κ οἰἴπετ ἽΠ3Ὁ οὐ τ ἐδ : δὰ ἁροη ἱπβυβδοίεηι 
Βτουηάβ. 

. ὙΠῸ] ( Καθαρός εἰμι τοῖς ἔργοις, 8 2,.χ.χ2] Δ.Ἶ)]2), 
ΠΡΏΕΥ πᾶνα 1 δελαυδῶ τενοοῦ, θηοα Βὲ. Ὀυ. Ηο. 8ι., 
«οὐΞεενίηρ αἷ5ο {παξ [οῦ πα5 πανεν οἰαἰπιεὰ {πδὶ ἢἷ5. “" ἀοοίγίης" 
ἰδ ρυγα, δηὰ οοπιρατπρ ἢ, Ψψουά τεδά ἪΣΡ, -» τοαἰζέρρ᾽ 
(δεμανίουτ). ΤῊΪΒ πᾶν Ὀ6 τίρῃι (566 οἷ Ὁ ὯΠ): [Π6 πιογϑὶ 
86η86 οὗἩἍ Π25 ψουὰ Ὀ6 ἀρρδγεοηΐ ἔγοπι ἯΙ (οἵ, Ῥε. 155: ΠΟΊ2Π ἘΠ ΜῚ 
ΠΩ; Ζόχ. 234). 

στ, τοι 

Ὑ»3] ἴπι τδγ ἐγεβ, ἐδ. αοά᾽8: 566 τοῖ. δ ἐναντίον αὐτοῦ ἊΣ : 
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πα 35; 80 Μο. Βε.; ἴπεζε 15, βοννανοῦ, 0 δηϊευθάεηϊ ἴο {πὸ 

Ρύου., δηά {πὸ ἱπιαρίπεά δἀάγεβϑ ἴο σοά ἴ5 πιογὰ ἔογοϊ 6 (ςξ. 

1τοὅ 5). 5ρςῇ. θὰ. 33; Ὀαϊ ]0Ὁ οἷαῖπι5 πιογὲ ἔβη {π|5 (τοῖ). 

5. ὙΙ ΓΤΥΝ Ἰ Ὦ] {πὸ ροβίεἴοη οὗ πδις 15 ΝΕΓΥ ἀποπΊδίοιι, 
δηὰ ποῖ τεα ν ρα οἷο Ὁγ Ἣν γηγλ ΠῈ ἩΠῸὋ [Π) πὸ, Νὰ. 2133, 

οἵ, 2οἷ, ἀπά ϑΣ λάδι ἩΠῸ ΓΌΝΠ νό, 76. ιτὉ (Κὅ. 4140» 1); 
νὰ βῃου!ά Ἔχρβοῖ δἰἴεμον δῆσες ἼΒΗ, πε, “16 βρεακίηρ οἵ 60" 
(οἴ, Εχ. 165 Ὁ ὉΠ [πὴ Ὃ, 2 5. 191) οὐ ἼΞΨ πῆρε 77) Ὃ (ο, α. 
1412 68). 2} νουἹά ἀρτεα ννε]} ϑἱτἢ ἴῃς ἔο1], ΠΠΒῊ (1418). 

6. ὈΝ.9 Ἴ] 80 (ἃ ὅτι διπλοῦς, ἘΦ. Βυὶ ψὮγ 5πουϊά 
ΟὨΪΥ ““ἄοιδ]6᾽" 6 πιρηποποά (ἴπ6 ραγαρῆγαϑε »"παηζοίά, Ἔ 
»περδεέῥίοα, Ὀεϊπλρ᾽ νεῖν ἀουδιξα)} Βαδά ὈΝΒ ᾽9 τὐτῃ Β6.1 Βυ. 
σκ. (22. 2471) (ποῖ ὈΝκθῈ9 5, 85 Με. Β[.2 θυ. Ηο., ἔου ἴδε 
βεογεῖβ οὗ σοα᾽β πυ͵βάοπι ὧρέ ψοπάδιβ, δηᾶ ποῖ πηθγεῖν ἐξξό 
τνοπάοτβ ; ἴπ6 ἔασι παὶῖ ΠΟΥ ἀγὸ ““ψοπάειβ" περά ποῖ ἱπιρῖν 

(Όυ.) παῖ, 1 ἀεοίαγεά ἴο πὲπιὶ Ὀν ἀοά, ἔπε νψουϊά Ὅ6 ἀρονα 
πιδη᾽ 5 σομιργαμοηβίοη), “πὶ ἰὲ ἰ5 »"αγυολίομς ἴῃ οεοξνο 

οουπηδοῖ""; οἴ, [5. 1839 ἢ ζρη) ΠΥ κρεπ, δηὰ κὅρ πν οὗ αοά 

οἴϊεη. 

ΜΠ] “30 Κπονν 1 16 ἱπιροῦ. στ Ὁ ἀδποίηρ᾽ ἃ οσηβεησεποα 

ἐχρεοῖεά ψἱ1ἢ οογίαϊπὶγ (α--Κ, τοί; Ὀτ. 65), [πουρἢ (Βυ.) “ΠῚ 
ψουϊά Ὀ6 οἰεαγογ.᾿" (ἃ καὶ τότε γνώσῃ, ᾿ἱπουρἢ ἰξ σδῃ Βαγάϊν 
Ὀ6 ἱπέεγγαά ἔγοπι {πἰ8 ἔπαι ἴΠ 6 ἰγαηβδίουβ γεασδῖ »Π) (Με.). 

ὨΡῚ 0) τον "Ὁ ΤῸ 12] ““σαυβοῖῃ ἴο 86 ἐοτροιίδη ἔογ 
πα (βοπιενν δι) οὗἉ (10, ραγί.) ἰΐηθ ἱπίᾳυμν,᾽" 1.6. Δ!Ποτν8 ἴξ τὸ 
6 υητεπχειηδοτεά, ποῖ Ὀγουρῖ υΡ ἀραϊηβε ἴἢθ6. 80 ὮϊΪ. ΕΝ. ; 

οἵ, δ τ γε. Βυ. πῦρ, λαίὰ “ογροίέδι. ὧι ὅτε ἄξιά σοι 
ἀπέβη ἀπὸ Κυρίου ὧν ἡμάρτηκας, νιλειοα Βὶ.1 “) 5 πηγὴ Ὁ, 
“ἐδ Πα »παζος ὀφμαΐ, γεφμΐΐες, ἴο ἴπ6 6; “τ τη15, Βοννανοῦ, 

ἽΣΨ9 πιυβὲ Ὀε τεδὰ (Βι.) ἔογ Ἴ)9)Ο. Ὁ. οοηϑβίἀετβ (τ ἴο Ἔχρύεββ 
ἽΣΙ9 ΒῖομὉ ̓  την 5, ““τπδὲ ἴπδγα σαπια ἴο πε 6 ἔγοπι Οοά τυμαῖ 
οοτγεβροηάεά ἴο (ἢν ἰηϊαυγ" (11. ““τῆδῖ ἴὰ ννὰβ5 δαυδίθά ἰο 
1πεε ἔγοπι οὐ δοοογαϊηρ ἴο τῆν ἱπίᾳυ!γ "), τπουρῇ οὐ δοοουηξ 

οὗἉ 118 ἀγιϊδοία! εν ἢς ἐπίηκβ ἰξ Ἰηξετγίον ἰὸ ΒΗ : ἱπ εἰμεν ἔογηι, 

ποινανογ, ἢ τεραγάβ ἴῃς οἴδυβε 85 ἃ ρίοβϑβ, ρϑγγ οὐ δοοοιηΐ 

οὗ [8 ἱποοπιρδι δ γ ὙΠ ν. 55. ρα οὐ δοσοουπὶ οἵ [18 
Ρτγοβαῖο οδβαγαοῖεσ Βυΐ {π6 οἴδυβα ἰ5 ἰπ βυλδβίδποα, ψνβδίαενεσ 
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118 Ἔχδοὲ ἔογῃι πιᾶν ἤανε ογίρίηδ!ν Ὀδοη, [ἢ 6 ποσεββαγυ ἀθηΐαί 
οἵ ὁ (Βι.). Εοτ ἄξιον -- την, οἴ, 335} ὃ ΠῚ νύν (πβεγο 566 ποία), 
Ῥγε. 416 811, Εξιί. γι. ᾿ 

70. ΝΜ ΌΣ] Το τερειποη οὗὨ 6 5Ξ6πι6 ννογὰ [85 [δὰ ἴἰο ἴῃς 
βυβρίοίοη {παι ἰξ ἰβ ἄτι ἴο ἃ 5ουῦδ6 : 566, Ββονγενον, 85 (Ὁ 1.) ; 
δηᾶ ποῖς ἴπδὶ ἘΥΘ ἄοοβ ποῖ εδοῖ εἰπ|6 ὄὌχργεββ ἴδ 58Π|6 5688 

[οἴ α. Β. αταγ, Ζογνς 97 Ηἰεδνειο Ῥοσένν, ἢ. 154]. Β6. Βιυ. ΚΥΒ; 

Ῥυϊ ““ρὸ ουἱ᾽ 5 ποῖ βυϊξαῦϊθ, πος ἄοεβ ἰξ δαυδὶ ““ ἀσίηρϑη᾽" 
(Βυ.). [Ι ἃ οἤδηρε ἰ5 ποεάδεά, 38}: (Ὁ .} 15. δεϊξεσ, Ῥυϊ Ὡ2ἢ 
(55.) θὈεϑβῖ. 

8. Ὁ ὙΠΞΔ] [π ΜΙ͂ δὴ οἽχοίδπιαιοη, 726 δείρδδὲ οὗ 
λϑαυθῃ} τολαέ οανποξ ἐλοιε ἐἷο (80. ἴο βοϑῖς {π6π|}ῦ}, ΟἹ. 222 ΔΗ͂ 
“ δὶ πρὶ εὐπ; δηά δε ῬΌΨ, Ρυ. οἶδ (Βυ.). (τ ὑψηλὸς ὁ 
οὐρανός -- (Ὠ.} Ὁ ῸΦ᾽ ὉΠ5), τνμιίοἢ δι ρ᾿ μι 6518 εἰἔδεγ(ΟἹ..) ΘΒ Βϑ,, 
οἵ---ἃϑ ἔδπιίηΐποβ [0]1ον;---ΦῸ ΠῚ3) (Με. 55 Ὲ. Βε. θυ.; Ὁ]. 
Αἶβο ἱποϊϊπεβ; οἵ, Ἐ Ὄχοεϊβίογ οδϑῖο 681) Ὁα ἔεπι. δα). υν1}] 
τεῖεγ ἴο ἡ ῦϑη [ποξ ἴο πΌϑη---ὈΪ. Πα. Ῥεδῖκ6]; ἴδ 1ἰπχϊῖ5. οὗ τδα 
ΑἸπΙΡΏΥ ἃγὸ ἴῃ ὄνογΥ ἀϊγθοϊΐοη ππβϑαγοδβδῦίο. 

9. ΥΤΤΩ] 658 ροϊηϊεά, ἔον ἈΠΠΘ: Ο-Κ, οἵδ, ὁπ; πὰ 866 οῃ 

515, Βιὲ ἰξ 8 Ὀεϊίεγ ἰο γεδὰ ΠῚ 45 δὴ δάν. δοοιβ. (Εν. Ὁ]. 
Βυ, εἴο.): οἵ. 1519 Ὁ ὙΣΝΌ 29, δὰ 6α-Κ, 1212, 4, Κ 
(““ἀρροβικίοῃ ἴπ {86 νυἱάδσ βθηβε᾽ Ῥαΐηρ' ἃ ποῖ νΕῚΥ ὮΔΡΡΥ 
εχργαβϑίου ἔοσς ἴπ6 δάν. δοοιιβ.). : 

το. ἩΌΤΤ] Οτ. ηππν (γον), ὁ λα σείσας (935), ννβϊοῖν βυΐεβ Ὁ) 
ἄνϑη δοϊζος βδη ἢ Πν, ἀπά ΠΊΑΥ τν6}} 86 τὶρ δ. ; 

ΠΟΣῚ ΟῚ ΦΥΤΡῚ ὝΔΟΥ. Ἡ ΓΤ ΜΝ] ἄς ἐὰν δὲ κατα- 
στρόψῃ τὰ πάντα, τίς ἐρεῖ αὐτῷ, τί ἐποίησας; ορ. οἷΣ τ. Βε. (Ὁ 1) 
οοπϑβίάοτβ πὸ ν. ἴο δ6 ραϊομεά ὑρ ἔγοηι [0}᾽5 νγογάϑβ ἴ 913 15 δηά 
ἰηϊεγροίϊδιεα ἤεῖα, 88 18 1ῖ6 Ὀεΐνεθη νν.Ἷ δηά 8 ἰῃ ΜῈ ἔπ 
Ης εἴ53ο ἀδηΐεβ ἴο ἴπε ν. γῆγιπηιοαὶ βίγαοίαγε: δηά [ ἰβ ἴῃ 

ἴαοϊ προσ ββϑεΥ ἴο βίγεββ ἴπ6 ραγίίοῖς δὲὲ ἰπ ογάδ ἰο ορίδίη [Π 6 
τῆγίππι 2 : 4. [ὦ δονανογ, {π|8 οουἱὰ 6 [οἱεταίεά, (πὸ 

βιγυοΐυτο οὗ ἴπ6 ν. ννουϊά ἤανα β8οπια ταβοηίδπος ἴο αη. 499, 
Νὰ. 2423, οη νὨϊοἢ 566 Οατγαυ, 2 θηηης ΟΣ Ηεδνγειο Ῥοσίνν, 70 1. 

ΟῚ] Τῇ δροά. ἱπίτοάιοεά ὃν 1 (εχοερὶ ἵπ [ἢ8 οδβὲῈ οὗ ἃ 
Ρί. στ γ οοη58.) 18 γαγθ, που ρἢ ἰπβίδησαβ οοουγ, δ... 147, [05. 

2οὔ, 4 ὍΝ. γ14 "»» (Ότ. 124, 136; δηὰ Οἶὖς. 2). ᾿ 
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ΙΣ. ἸΏ Γ ΩΣ Α οἶτο. οἱ. τὸ τοϊλοιιέ οορδίονέσρ ἐ. 
[ϑοπια γεδά Ὁ ἔοσ εὐ (ποία ἐῆς νατίδηϊβ ἰπ 1316), πα ἐο ἐξ λδ 
Φίυες λδοά, πνϊοῖ, πονγανοῦ, ἰδ ἃ γαῖμα ὑπηδοαββαγυ βίγεϑβ 
οὐ 9, ᾧ εἰμεν αἱά ποῖ γεδά, οἵ γτϑδάϊπρ ἀϊά ποῖ γεπάθγ, ἃ 
περδῖνο-- .αολὶο οσιο ἸλαΣ Ἶμοο; θὲ ἰε 15 νεγν υπννΐβε ἴο 

οἷαῖπι, 85 Πα. ἀοε5, παῖ (τ (ἐδὼν δὲ ἄτοπα οὐ παρόψεται) τεδὰ 
ὁ ποῖ κῦ. ΕΒυον πουἹά τεδά 2" ἐδ, τολέολ ἐῆαν ρεγοοῖνο 
ποί.] 

12. Τῇ ἐο ον ΐηρ ἀγα ἴπ6 ρτίποῖραὶ ἱπιεγργείδιίοηβ οὐ {ῃϊ5 
αἰ σις νϑῖβε :--- 

1. Ὠϊ. θυ. ΨΝοϊΖ :--- 

Απὰά 80 ἃ ΠοΙϊονν τῆδη σεις ἢ ἀπἀεγοίδηαϊηρ, 

Απηά 4 νἱϊὰ 455᾽5 οοἷὲ 'ἰ5 θογῇ ἃ πιδῃ, 

1.6. (α58 Ἔχρίαἰπεά δρονθ), ΒΥ πὸ Ἰυάρπιοηὶβ οὗ (6 Α1]-τνῖβα, 

ἱρηοζδηος δηᾶ οοηοεῖϊξ ἀγα γοπιονοά, ἀπά δὴ οὐϑί δία δηά ἰη- 

ἐγαοίδο!ς παίυσο, {πὸ 105, ἰ5 ἰαπιθά. 325.» ΟὨΪΥ ποτα; δυΐ, 

85 35 -ΞἜ. τρρρεἰογεέαηοξένρ, τἰλ6 τεπάδγίπρ' ρίνεη β ἃ παίυγαι οὔθ 

ἴον ἰξ (Ξο αἰγτοδάυ Βδβηὶ ἀπά [θη Εζγα, 39 Πρ: Οἱ, (2Ζόχ.) 
25 ὁ γ᾽ 330) Ἵ9 ἽΠΝῚ ΠΡῚ ΤᾺΣ ΠΡΠΡΒ ΘΉΡΓῚ 3120 ὈῚΜΠ ὉΥΡΒ 
ΤΡ). 

Δ. Ὠε.: Καιιρῆ. δίυάον, δπὰ (βυδϑίαηεῖα! }γ) ΕΝ Ωι. :-- 

Βυϊ ἃ ΠοΙΐονν πιδᾶη βμείει ἢ υπάἀετιβίδησϊηρ, 

Απά (-- 85 {|| 45) ἃ Ἡν]Ἱὰ 8555 οοἱὲ ἰβ Ὀογῃ ἃ πιδῃ: 

αηα Ἔχρτεβϑίηρ ἃ σοπιρατγίβοη, 858 5σΓ (σεῖο 566 ω.)ὴ. Βαυΐ τῃϊς 
τοηάοσίηρ τεργεβεηΐβ [0Ὁ 85 ἱποουρ 16, δηὰ 5 ἱποοηββἔεης νἱτ 

ν. 155. ἴῃ Ὠϊοῖ Ζορῇατγ 86ῖ8 εἰπιβ6! το σοΐογπι 70. 
4. Ηἰ. Ὀ6.3:-- 

Βυῖ (ἐνθη) ἃ Ποῖΐονν πᾶ ΠΊΔΥ Ῥεῖ υηδεογοίδηάϊηρ, 

Απά 4 υἱῖα 4555 οοἱὲ Ὅ6 Ὀοζῃ ἃ πιᾶπ. 

Νοηδ ποοὰ Ὀ6 ἀεβραϊτεὰ οὖ: Ἄνθη ἴῃς ἰεδϑί ἐπι Πρ πὶ, 7υ5ῖ 
85 ]οὉ, ΠΊΑΥ ρμεὶῖ ν]βάοπι, δπὰ ἴδπε πιοβῖ ἱπίγαοϊδ 8 πιᾶὺ 6 

ἰδπιοά, 
4. Βα. (νἰξὰ ἼΘΡ᾽ ἴογ ΟἽ) :--- 
Βυΐ ἃ ποΙί!ονν πιδ πᾶν Ρεῖ υπάετοίδηαϊηρ, 

Απά ἃ υἱἹὰ .55᾽5 οοἷζ πιᾶὺ ἰεΐ ἰΐβε! 6 ἰδπιδά: 
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85), δ6 ἡαιρλί, οἵ, οὗ δὴ απὶπιαῖ, 86 δγισέρσαὶ οὐ ἑαφηεδαῖ, ἃ5 

Ηοϑ. τοῦ! ΠΉΘΟ Πῦλυ, ΟἸάεν βομποίαγβ τεζαγάβά τπ6 ΝΙξ,. 339" 5 
2γἱυαξίυδ: 50 6685. (Τἧος. 7384) “" 564] λοικπο οαῦμς εϑῖ οἵ φριδηείδ 
εαγϑέ, δὲ ἰηϑῖατ ῥεί οπαργὲ ἀονιο παροίξωνγ. ϑιρο δολίων ἱπιθε- 
οἰΠ145 οἱ βίυρογ προ ηΐ! Πυπιαηὶ σιπὶ ἀϊνίηα βαρίεπεῖα οοπιραγαῖὶ.᾽ 
ΕΝ. “Βιϊ ναΐη πηδη 15 νοϊὰ οὗ υπάἀοεβίδηίϊηρ, Υε8, πιδὴ '5 θοτῃ 

(45) ἃ νὰ 455᾽58 οοἵι," Βιυῖ πουρῇ ἴπ6 ΡΙ. ἰβ 80 υϑεά 8ἃ5 ἴο 
δοαυΐτα 8 ργίναίνε δἜηβ (Ετν. ὃ τ2οδ; α-Κ. 52λ), ἴπογα 5. πὸ 

ενϊάεηος ἔπαὶ ἴπ6 ΝΙΪ. Ἔνοῦ δοαυϊγοά ἰξ, 

ἘῊῚΡ Ὑ] ἀρροβ., ““ἃ ἔοαϊ, ἃ ν"]]ὰ 4558,᾿" Ὅ» ἀδποιίηρ {Π6 

δεῦυ5, ἀπά 8 16 βρεοΐεβ, {πὸ ΠΌΠ2 ΠῚ), ““8 ρἰγὶ, ἃ νἱγρίη"; 
Ε-Κ. τ31Ὁ (θὲ 1310, ". ὙΨ ἰ5 ἰγεδίβα 88 8 52. 6.). 

δ ΤῊΝ] πᾶν Ὀ6 Ὀοτηῃ ἃ πιδῃ,--- ἽΝ Δοοιι5. οὗ [ἢ ργοάυος 
(α-Κ. τιδ; ο, οῃ 157). 

13. ΓΛ] (τ καθαρὰν ἔθου --- ΠΌΪΠ. 

ἡ Ὁ] {86 ρῇ. δηὰ 1 οοῃβ., σαγγγίηρ οὐ ἴδε Ὠγροίδ, 
ΤΩΣ « - . ὉΝ; 866 οη οἷν. 

14. Τῇ ν., 88 ἴξ ϑἰδηά5, πιυϑὲ Ὀ6 ραγεηιπείοδὶ (οἴ, 855, Ὁ].), 
15 Ῥαίηρ' ἔπε δροά. ἴο 13. Ὧι., ἀγρυΐηρ ἐπαΐ βυοῇ δῃ ἱπιροτίδης 
οοπάϊποη ἴον ἃ ργδυεγ ἴο Ὀ6 δοοερίδα ψνουἹἱά ποῖ ἀρρθᾶγ ἴῃ ἃ 

Ῥδγεηῖῃ. οἴαυβα, ψουά τεαά "Ὁ ΜΘῚ ΡΥΤΙΠ ΤῸ ΠΠΩΝ, “1 
ὨΔυρ τ Π655 Κααρϑ ἔα (ΡΠ ἱπίγ. 88 Οη. 444 αἱ.) ἔγοπι τῃγ 
παπᾶ, Απά ἰηπίχυϊΥ ἀνθ !εἰἢ (υ.2.) ποῖ ἴῃ (ΠΥ ἴδ᾽": Ὀαϊ τΠ6 
ἐχπογίδιίοη ἐπαὶ 100 βῃουϊά δἰπιβοῖ ρὲ ἰηἰαυϊεν ἔγοπι Ὠίπ), ἰ5 

οι πιοῖα ἔογοϊδ᾽α δηά ποσὰ ναὶ ψουϊά Ὀ6 ἀχροοίεά. 

ἸΨΕΙ] ἄ (μὴ αὐλεσθήτω), ᾿ΑΘΣΈ, Ἀυ. Βε. ὩΡΘ : πνεαῖκοτ 
δηά υπηδοσββαγΥ. 

Ὑ ΤῊ] 80 Δ΄ τναγ5 (ἔοσ ΠΝ) ἴῃ {π6 ρῇ. θεΐογθ Πρ βυβῆχεβ : 
ΘΚ. 9ο3».. Βυὲ διῶδ' ᾽᾿ΑΣΘΈ, 86δά., διά 40 Μ55 ἥῤπε 
(Ρ5. 615), τι Βίοξβ 18 ρεγῆαρβ ργεΐεγαδίβ (οἵ. (ῃς δῷ. ἰπ 538 το 

223 )ο 4131). 

15. ἮΝ 2] ἐποσαῖ, ἐλδη, ἃ5 ΠῚ} 39, 85: οἵ. Ὀτ. 142; δηά ἔογ 
"2 ἴῃ (ἢς δροά,, ἱπουρῇ ἴῃ ἃ αἰβετοηϊ οα8ς, δον ἃ ργοῖδϑίβ 
ἰηϊγοδυοεά Ὁγ κνῦ, 2 8. 25 τοῦ (Ὀτ. 139). 
ὩΣ] σισαν “ορε (τ τοϊξλιοιε) «ροέ: Ὁ, ἀτοᾶν νι, ἃ5 28, 

Νιυ. τοῦθ δ]. (2Ζ6χ. ς78α, Ὁ); δπᾶ -ἰ τούξλοιωέ, ἃ8Β τοῦ 219, Ῥτ, κτ28 
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(2.).. (Φὰ ὥσπερ ὕδωρ καθαρόν -ε ὈΝΌ5, βυρροδεά Ὁγ Βὶ. Β6. ἴο 
πᾶνε ογερὶ ἴῃ βογὰ ἔγοπι ν. 10; ὈἸΘΌ, τεργεβδηξίηρ ἰἴ, 15 οοη- 
Βααυδηῖν ἀεἸεϊεα Ὀγ (ἢ 6]. 

ῬΒῸ] “νεῖν ὁείαδιέρλοά, Ἡοΐ. Ρίορ. οὗ ῬΥδ: ἴπ πιδην δά. 

Ῥχο; οἵ, α-Κ. γ1:. ΡΥ [5 ἴο 2οων ομέ; Ὀὰϊ ἴπ6 ψογὰ 15 οἴη 
υϑεά οὗ {πὸ σασέζρρ᾽ οὗ πιεῖα]5; δηὰ ἤδησα, ἴῃ ἴπ6 ρα55. ρίορ. 

δηά 5Ξ0πιῈ ἀογίναϊίνεαβ, ᾿ἃ ἀρρθαῖβ ἴο δανα δοαυϊγοὰ ἴΠ6 βεηβα οὗ 

“ρην: οἵ. 4718 ῬΌΝΘ ἸΓῚ9 ὈΡΙΠ, ““ βίγοηρ'. 85. ἃ "ποέέθη [1.6. ἥρηπῖν 
σας) ταῖττον," 4118. 16 ῬΏΝ; 4858 ῬΥνΘΡ ΒΡ ΤΟΥΣ, ““ἤδη ἴῃς ἀκ 
βονεῖῃ ἱπίο οορεῤασένσος"; 1 5. δὲ ΡΙΧΌ (1 γῊΣ ὍΣ), ἃ οασ 
(πιεῖαϊ οοἶτιπιη) Ξε σέρυρρ' σεῤῥογέ. Με. ἵντ. Ῥ[Ό ΠΤ, δηά ἰδοὺ 
Βῆμα] θ6 εγίβεοαά (Ρ0ὴ, Μαὶ. 45: οἷ. οὐ 281); οἵ. 8 τυ ΠῸ [5}:} 

(Ὁ, ἔον ῥΡὶ 28', Ῥβ. 127); δυΐ 1Π18 ἄοεβ ποῖ δυΐϊξ νοὶ τῖτ 
νη δῶν. ΒΙ., αἰοενοτῖγ, ΠΡΥῸ ΠΠΝῚ, ““Δηά [ ἀϊδίτεββ (153) 
οοπιθθ, δου ὉΠ ποῖ ἔδατ᾽"; Β6. ΡΊΥΣ ΠΝ (Ὁπ. οἶδ [) ογ 
ῬΏΘ ΠΡ ΤῚ τ “( δηά 1 τμοὺ τί ἐπ ἀἰδένεες (ον ἀοέγεςοεα : Ηοΐ. ρίορ. 

οὗ δῃην, οἵ. τπ6 ΗΕ, 15. 5113 ῬΧΌΠ), που νὰ ποὶ ἔεας." Βαΐ ἴῃ 
1μ6 βεᾳυεῖ (νν.}519) ῃηο γεοωρρόποθ οὗ ἰτου]6 18 οοπίθπιρίαίεά. 
Βυ. Ὠι. ατὸ θοΐδ βδι5ῆβά νι ΔΗ͂,--- τι. πιογοῖγ δάάϊηρ (παῖ 
ΔΏΥ οη6 5[ππ|0] ηρ᾽ ἂὲ ΡΥ̓Θ ταϊρἢ ρογμδρϑ γοδά Ὀεϊίεσ ῬΧΘ ΠΛΤῚ. 
Βυΐξ (158 ψουϊά 6 Ροογ, πὰ ἀουδεία! Ηεδ. ἴον ““Ὅς ,ΜἹ 6 ον» 
ἀἰξίγοβϑβ." 

τό. ΠΟ ΘῸΝ ΓΣΝ 19] ου ἔδο ογάογ (βυιδί. οδῇ. νϑιθ), οἵ 
ψ ΒΟ ἔπογα ἀγα ΠΊΔΩΥ Θχδηρίθβ (6.9. πη, 179, Ρ8. τοῦθ 567), 
566 Ὠτ. 208.3; α-Κ. 142[.,5. 9. ,͵ΟἹὸ ον πε 5, νῆδηοε Μα. 

. Ἤδη. ϑ6ῇ, Β6. Βι. Ὠὰ. ψουά τοδά ΠΡ ἕος πῆμ. Βυΐ 
ἐν 8. Ἔχργεββϑεά ὉῪ Ἰμσι (υ. πῆρ ἰπ ]οὉ, ρατούη): «οτσι οογτο- 

Βροηάβ ἰο ἕξ (ν.1δ6 οὗ ἊΝ εἴο.). πῆ δῃὰ ΠῊΡ δὸ βογιείίπι65 
οοημδιβεά; δπὰ 6 πιᾶΥ, ἰἔ νὰ ρΐεδβθ, γεδὰ ΠΡ τούζλομξ ἴῃ 

βυρροτί οὗ 5; θαυϊ {πε ομδηρο ἰ5 ἀπηθοσβΒΆγΥ; 8 3:|108ϊ δπὶρῇ. 
οἱ ἴδε ρίοη. ἰβ ποὶ δ 411 ουΐ οὗ ρίδοθ. 

Ὁ Ὧ3] ποῖ 5.9, {π6 ἴδγηι Ῥείηρ' ἀδῆπεδά ὈΥ ἐμ [0]. τεῖ, 
οἷαυβε (Ζέχ. ΠΣ, Τὰ 

17. ὈΤΆΓΤΞΌ] πιογὰ (δε ρ μΕ1γ)} πη τῆς ποου, ἔπε δεἰγίδυξα 
οοπιρατοά Ὀαΐηρ' ἰεῖς ἴο δ6 υπάετείοοά (α.-. 1336); οὗ, 5. 48, 
15. τοῖθ, Ἴδῃ αἴοηβ ἰβ 85 θαϊὰᾷ ἴῃ Ηςῦ. 45 ἰὲ σου]ά ὃὈ6 ἴῃ Ἐπρ 5} 
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(Ενν. μανε ἴο βυρρίν ““{πΥ" ἴῃ 1141105) : τά. ψπ, ᾧ ἐκ δὲ 
μεσημβρίας ἀνατελεῖ σοι ζωή (ποῖ ἀρραγεπεν γεσάηρ, Ὁυΐ 
βυρρίγίηρ, ἔπ6 ῥγοπ.),---α Ὀεδυ τ} ἱπιαρα, δας παγαϊν ἐμαὶ οὗ 

τς ΗΘ. 

ὑπ] Ρτορ. δωραξίοε; δῃηὰ 80 ἡῴμε, ρὲ, σἱτὰ τῃ6 οο]]δΐ. 
ἰάεδα οὗ δγαρσέρηζ: Ῥ8. τ7}} ,05 4053 804 (Ὀυῖ τά. ῥγοῦ. δηῃ 5), 
Ὁ]. τοῖν (υἱά. κ.), 15. 3811 5ἼΠ1 ὩΦῊ Ψ (τά. ὋΠ; οἵ, ΡΒ. 495) ἴ- 
Αἢ ἱπίεγεβείηρ ψογά, Τῇ ,νἱ ἄοε58 ποῖ οοσσυγ ἰη Ηθδ. ; Βυΐ {π6 

Ατδϑ. ὁλει., ἴο σδέζε οὐ οομεξέπωε ῥογροίμαϊζν, ἰ νετγ οοπηπιοη, οἶξ. 

ἴω Οογ. ἱπ ἔμ6 εχργεββίου ἰθὺ ο,ῶ,, αδέδερ' ἴῃ παπὶ (με 

Ῥαγάδῃβ οἵ Ῥαγαάϊβθ) οοηζέμταϊ» ((οτ. 415. 130.10}7 ο(ο.), δηά 
οι. 

λοι. οζδνεΐν, τε εέογμαὶ ἐγο, οτ. 2155, ρυηἰΞμπιοηΐξ οὐ οζογνείζν, 3215. 
ΤΠα γ, 5: η γίηρ᾽ Ργορεσῖν ἴο οομέέμμο, ὁπάμγε, Ὧὰ5 [8 ἴῃ (Π6 

ἔνο ἰδησυδαροβ δοαυϊγοὰ ἀἰθεγθηΐς ἡυιθῆοδβ : ἴῃ Αγ. ἰξ ἀδηοῖθβϑ 

εἰογαὶ ἀυταϊίοη, ἰῃ Ηοῦ., οὗ δυπίδη 116, φηρείθηξ ἀυγαίίοη. 

Ενν. 8. 1η35 495 τοογίά (ἰ.6. ““ππιοτῖά" ἴῃ ἴπ6 βθῆβα οἵ ξέρε, 
αἰών, 45 ἴῃ ““ψοτῖά τϊδους 6ηά᾽"), οὗ ἴῃς (βεειϊηρ) ἀρὲε, οἵ 
εχίβίοποε (Ρ8. 49 ““ γε {παὶ διοσλὶ ἴῃ π᾿), οὗ Βυπίδη 1186. 

ΓΒ 1] 3. ἔδπι. 58. οοβογέ, (ἐμαὶ γέπε., 88 τοῖβ: 6- Κ᾿ 1446), 
ἐογηγίηρ, τ ΠΠΠ, οὐ ἴΠ6 Δηδίορυ οὗ ἴπε ἀουθῖς 7υ5ϑῖνε (Ὁτ. 
152. 3), ἃ οοπάϊϊ. βεηΐδποθ. [1 15 ἴγιιθ, [6 οο. 18 ποῖ 80 υϑεὰ 
εἰβαννδογε; δηά {πὸ 2λέγηζ ρεγβ. ἴῃ 86 οοἕ, 15 οὗἉ γαγα οοουζίδηοα 

(Ὀν. 45 5». ; 6-Κ. 484); Ὀυΐ, ᾿πουρἢ 5 ἐχργεβ8 ἃ βυῦϑβι,, δπὰ 
ΤΑΘΔΩΥ πιοάθγῃβ δοοογάϊηρ τεδὰ ΠΟΡΝ (οὗ [π6 βαπὶὲ ἔογπι 85 
πε, ΠΟΎΣ, οἴς.), ἔα ὨγΥροῖμ. βθῆβα νυν Βἱοἢ 866 π|8 ἴο Ὀς ἰπἰθηάεά, 

5 δχργεββεά βοϊίεγ ὃγ 3ῈΕῖΐ (90 ἘΕνν. Ζὅ. καὶ 358; Ὀεϊ. ὨΪ. Βι.). 

18. ΠΓΤΘ] Τῆς δρδα ἰβ ργεροβίτϊνε; δυΐ {86 πιβίμερ, 
τλλγΚίπρ' (π6 σουηίοτίοηθ, ϑδονβ (δὲ {πὸ ρῇ. 15 »εώρα', ἀπά [παῖ 
[86 } 15 οὐμβθϑαυοπν {πὰ 1 οΘοθβθο. 80 ΞΙΣ3Ὴ, ν.19, 

ΤΡ ὩΣ Ἢ] 50 Ρυ. 1τοἶδ, Ευ. 115: οὗ, ο. 147. 

ΟΣ ἌΡ ΤΓΡΓΠ] στ. τό, 163, ψίεῃ Οὖς. Ιῃ Ηεδ., 
68Ρ. ἴῃ ροδέγυ, ἔνο νϑγὸβ δα ποῖ ὑπέγουδπεν ρυΐ ἀσυνδέτως, 
Ψ Πεγθ να βῃου]ὰ 186 ἃ ρερ., οὐ “0 2λαί, ἴο Ῥείηρ ουἱ τα 

τεϊδίίου δδένγεθη ἔμεπι: οὗ, 3156 ΠΠῸ ἰχις κρ ὈΝΜΝΊ, ποῖ ρυΐρερ᾽ ομέ 
ἴο ἔπε ψαΐε; Ῥ5. 50 ἽΒῚΠ ὙΠΝῚ ὩΦΝ; Νὰ, 145 “9 ζλαί οἵ τολέϊδ 
Οὐν οἰ άγθη Ἡ}]} θδοοπιθ ἃ ῬΓΟΥ, 1 8. 186 ονὴ... Ὶ βγη, 

29 



λ 

74 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108ΒἘ 

εἰοέφερ' τοίδοῖν ; 15. 3.5 50 Γ γνώ ΠΡ), δῃά 5:6 5841} 86 Ὄπιριϊεά, 
οἐξέέμρ οὐ ἴπε στουηά, 295 “ὩἽΠ ΚΝ ἐἘρονὶ, 279 ὙὉΔῸ᾽ εἴ, 6ο}} 

γ᾽ κϑ: οὗ οὐ ο. 305.--αα ἴον ὃ δα ἐκ δὲ μερίμνης καὶ 
φροντίδος ἀναφανεῖται σοι εἰρήνη, 45 τπουρῇ (Πυ.} {πῈῪ τεδὰ 

ΠοΩ πολ ΠΤΊΠΌ;; νηοῦ Ὀὰ., Κεερίηρ, πονενεγ, ΘΗ, νουἹά 
λάορι (“τοὐδοιέ οϑῖα (9) δηά ἐσιριαίηι δου υἱὲ τἴδ ἄονγα Ἢ; 
δυξ [Π6 56π86 οὗ [9 15 ἄυῦ. (ν.166 15 ἀϊ ογθηῖ), ἀπά πο οἴδηρε ἰ5 
ΠΘΟΘ55ΔΙΥ. 

20. ὉΣΠ3)2] οαἱγ Βεγο: οἵ. Αγϑηι. ἤΠ) (Πα, 253); δηά ἸΠ)0, 
4121. 8ες, γίδες, 6-Κ. τοβηε. Αδοτ νυῦο (ΧΑ αἀάβ παρ᾽ αὐτῷ 
γὰρ σοφία καὶ δύναμις τα ΓΡΉΣΣ) ΠΌΞΠ ἸῸΣ (1212), ψίοι Με. Βο.ῖ, 
οὐαϊγ δάορὶ Ποζο. 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΕ ΧΙ], 

2. ἢ ὈΣὉΝ] οἵ, 3, 63; 3 νόῃ, 2. 5. 1338; 5 ἽΝ, 1 5. 80 
(Ζε“. 4725). 

ὉΣ ὉΣΝ] γε δἵε εοῤῖσ, ἃ βίγτδηρε βἰδίοιηεσηί. Ὁ υ, ΜΠ, 
ψΒΙοἢ 18 {πῸ Ιδεαϑὲ σβδηρε ἰπαΐ Ὑ1}] ϑιυιβῖος; Β,. Π2) ΨΚ; Βα. 
ὈΘῚ ον ὮΡ (οἴ. Ῥγ, 812 ΠΟῚΡ ἴῃ ἃ ροοά 5επβε, [|Π5Π}; Οτ. 
ὈΌΞΠ; ΚΙο. ὈΣΓ1Π], ἐάεν ἐλαέ ἄποτο (οἴ, 343), ἀ Θχοο!οπε { ἴο ὃ 
ΠΌΞΠ. 

32. ὈΘ ΣΝ ΡΝ νὉ] 1 15 βίγαηρε ἴο ἢπά ἴδε 586πι|6 ψογάβ 
ἴῃ τ, ἴπ (Π6 5δπιεὲ βρδοοῦ. [ἐ ἰβ πεοάδά ἰῆογα ἴο οοπιρίεἴα 
ἴμε οουρίεῖ, ψ 816 παγα ἴξ ἰ5 ποῖ τεαυϊγεά, [ξ 18 ργοβδθῖγ ἃ 
Εἶοββ βυρρεβίοά ὃν 132, νγγϊτἔϑη Βδγα οτίρί μα! ου 86 τηδγρίη, 
νΒΙοἢ αβοιναγάβ ἔουπα [15 ΨΑΥ ἱπίο ἔπε ἰεχὶ (8. Με. Β[. 
Ὁϊ. δεῖ. Βε. θ0.). Βυῖ (δ [5 ποῖ ενίάθποε οὔ ἴδια οπιϊββίοῃ, 
Ἐχοορῖ ἔογ ἴὔοβα ψνῆο οπιῖς 85 Δ Ὁ 5. τιν]; ἔογ (τ οην8 ἐΠπ656 
11065 «150. 

4. (ἃ (οπιϊεἴπρ' " Ὁ, ρεγβαρβ ὃν ὁμοιοτ.) δίκαιος γὰρ ἀνὴρ καὶ 
ἄμεμπτος ἐγενήθη εἰς χλενασμόν (οὈνίουιϑῖν ἃ τεπάετίπρ οἴ 5, ΡΊΠΦ 
ΒΝ Ῥ᾽Ὶν, ἔτοπι μοῦ ἠοιπΐηρ σδη δ6 ἱπέδσγοα δς ἴο (τ᾿ 5 τεδάϊηρ 
οὗ κ᾽); 80 Με. ῷ Ἶσιν }} Ἰμοὼο ωσιοΐοωνΝ Ἰαοας Ἰοσιο 

δοαῖο Ἶ}» Ἰῶ.»}9 ἸΩ.; -σι.25.0. ϑ8εῖ. ἴον 4 γεϑδάβ γῆν 

ὈΌΓῚ ΡΟΝ ΡΊΠΦ Γὰπκ γυθο, Β6.Τ ΠΝ ΚῈΡ (ον ἢ ὈΡ.Ο) ἸΠιτῚ ΡΗΦ᾽ 
(π5, ἔγοπει δ ῬῈΘ) ἽΠΕΡ ὈῸΠῚ ΡΥ; ΒΕ6.Κ ΠῚΠ ον ΠΝ, τὴτῃ ΟΣ 
(δ; τ. “ωῤ».), 8, ἀπά ἔον 5 ΤΡ Ὁ ΌΓῚ ΡΥῚΣ ΡηΓΙΡ (ΤῸΝ 70» οαζαν»εέξν, 
ἔτοπι δ). Πα, ΡΝ ΦῸῊΝ ῬΊΠΙΡ ἸΠΣΡῸ) Το ΔΕ ΠῚ ὙηΓῚ ΡΠΡ, Οτ. 
ἔον κ ΠῚ ἸΠΙῚ ῬΠΙ, ΒΙ.3 »εἰο. μὰ5 ἴο τοάυοα δ6 ἴὸ ἃ βίπρὶε 
οουρϊοεῖ, ποῦ ΠΟΌΣ ΠΡῸΣ ὉΞῸΣ δ Ὁ ὯΣ, αυοξίπρ᾽ (τ (1), 85 
Βυρροτὲ ἕογ “ὁ "Ἢ Ὕ (25 ἔγοπι δ ὍῈ9). ΑΙ! ἐπδβε οἤδηρεβ ἀπά 
Ομ βϑίοηβ δὲ δγοίϊγαγυ. Αραίϊηβὲ Βα. Κ Ὁυ. Οτ. ἴξ ἰβ ἴο δ6 
τεπιαεῖκοά (ας ἸΠΣΡῊ ΓΙΟΝΘ ἘΠῚΡ πιακεβ ἃ ΒΘΑνΥ 8ι)6οξ ἔογ ΠΤ": 
ΔΑ (5ο Βυ.) ἰ5. πιυοῦ Ὀείίετ, “(Οπε ἐπαΐ 15) ἃ το σΐκοΥ ἴο ἢῖ9 

75 
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ἔπβηά 1 δπὶ ἴο Ὀδ (566 οἡ 939), Α οδ116ἐγ υπίο αοά (ἰπ Εηρ. (Α 
ταδη) {παΐ ο41164) απο αοά, ἀπά Ἧς δηβυνεγεά πίπι; [πε ͵υ5ῖ, 
ἴπ6 ρεγίδεοϊ πιδῃ 18 ἃ πιοοίκεσυ Ἱ" [Ιη {πὸ Ηδῦ. ἔπε οἤδηρεβ οὗ 

Ρεγβου, δηά {ῆε 6 Πρ565 νοι παν ἴο Ὀ6 Ξβυρροβεά ἴῃ Εηρ'., ᾶγὰ 
ποῖ ἔεἴτ: οἵ. 1845, 15. 2215 ((Ἴ2Ρ . - . 15 ΠΌ), 478 481 «41 ΠῚΡ. Ὁ] 
πρ δ, ἐς 5Βουξ, Ο θάῖγεπ οπθ, 586 (841) πδίῃ ποῖ Ὀογηβ, 

76τ. 494..15. 2 Κ. οὗ, Μίο. ᾿ξ Κ. 2233, Μαὶ. 39" (α--Κ. 1442, 
Εηρ. {τ.). . 

5. Ἐεπάογεά υὑβυδιν (6... ὉΥῪ Ὠδ. 4.): ““Εοσ οδίδιη 
ἴδογα 5 οοηϊεπιρί δοοογάϊηρ ἴο {πε [Πἰηἰκίηρ οὗὁἩ π᾿ ργόβρϑγοιιβ, 

([ε 13) τεδάν ἔογ ἴβοβε ψῃοβα ἔοοί 5] ρρείῃ ": 50 βυθβίδης ιν 
Εν. Ὁϊ. Βυ., τπουρῆ, τπϊηκΚίηρ' [πα ἃ Ξυδβί, νουϊά Ὀς 4 Ὀεϊῖεῦ 

Ρᾶτδ11εῖ το 3, ἔπ Ὺ ἔγεαξ ἢ9) 85 οπβ (ἔγοι Π9), Π3Π,---τπουρἢ ποῖ 
ἔουπά εἰβενδεγα), δηά τοηάογ", ““Απά ἃ σέγυζο ἴογ ἴῃοβε ψῇοβα 
ἔοοϊ 5]]1ρρεῖ." ὍῈ, 85 32οἦ 2139, Ργ, 245, ΠΣ. ἔγοπι γ΄ ΠΦΨ, ἴο 
ἐλίμά, σοπλπιοη ἰπ Αγαπι. (Ὠπ. ὁδ; πηι, Ηο5. τοἱδ (Γ αἱ. ; ἰπ 
Ηδδ. νη", ]οπ. 15], δηά ΓΟΡυ, ἐλοιρλές, Ῥ6. τ4661, οἵ. Ζ 
(ἡ πθν, 15. 4139 ς οἴ 41.). τηρῶν, ἴῃ νίενν οὗ [86 πιεδηΐπρ' οὗ ΠΩ», 
15 ἃ βυβρίοἴουβ ἔογηι; Ῥυΐ πε οἤδηρε ἴο ΠΟΡΦὮ τνουἹά θ6 νϑγῪ 
βίρι. (ἃ ἐτεεῖυ, εἰς χρόνον γὰρ τακτὸν ἡτοίμαστο πεσεῖν ὑπ᾽ 
ἄλλων, ταἰκίηρ᾽ πο δοοουπὶ οὗ 2 ὙῈ9, δπά ἴῃ χρ. τ. Ἀρρδγεπῆν 

τηϊπκίηρ οὗ ΤΑΡΡΡ ἴον γιησυο: Βαπος Βί., οἱθνεγίυ, τήν ΙΣ} 
Ὅν ἼΒΡ 2) ὨΝΡ τὸ (βα Β6., Οπΐγ οπιτεῖπρ "ἼΖ), “ἼΒΘ 
Ρτοβρεγοιιβ ἀδδρίβειῃ ἴῃς ΑἸπιρ 5 (πιὸ (οὗ ἡυάρτηεηϊ: οἴ. 

24), Αξ τμς ἀρροϊηϊεά {ἰπι6 (οἴ. 5. 758) λές ἔοοϊ βἰδηάϑβ ἤγηι" 
[6 ἄσεβ ποῖ ἀγεδαά 1). Ὅτ. 3) ὩΝΡ ΠΙΡΡΡ 13 ῬῈΡ γΠ ὉῸΝ 
Ὁ ὙΠῸ (Ὁ ὉΠ ἔτγοπι 4“), Τῆς ρεγέδοϊ οοπια ἴο οδίδπι ἐγ, ΤῊΣ 
Ρτοβρεγουβ ἀδβϑρίβει {{π|65 οὗ ἀδβίίην (ἐογεῖϊοϊ Ὀν ργορῃεῖβ οὗ 

Δροοσδίγρίϊβίβ : οἷ. τ Οἢ. τ2ῖδ, Εξί. 118), Εοὸσ πε δρροϊηϊεά {{π|6 
815 ἔοοϊ βίαπάς ἤγῃ.᾽" 

6. Ὁ σ-Κ. 292, γ5:.. Ὑηα ἔογηι γδον 5, Βονγενεγ, ηοῖ 
ΠΕΟΘΒΒΑΓΙΥ (Β6.) ἃ φαμραΐ ἔογπι (566, 6. 5.ν 18. 2113 ΔΉ, 5615 
ν ΠΝ, ]6γ. τῦ ΛΠ), ἀπά ἰξ πιᾶὺ (αραἰπβὲ α-Κ.) βερίπ ἃ βεαπίθηοθ 

(Ρ5. 6853 ϑΠ; δηά δἱ ἰεδϑὲ δῆ --, ῥβ. 1225 γϑρν). Α5 ἴδε 
ἰεχὶ βίδπάβ, ὈΥΤΊΦΟ Ὀδπες Ψ1}1 Ὀ6 ροεῖ. ἕο δΥΤῚΦ ὅπις (26. ς128; 

Ρᾳ. 4715 ς8δ τοςῖδ 1166 1232}; δυὲ 5ρνΐ. Βυ. Ὁ Ὀὐπὲ αἴρν᾽, 
τπουρἢ ποῖ ἴῃ [561 πϑοεββαγυ, 888 ἴπ6 δάνδηϊαρο οὗἁ πιαϊκίηρ' δ 
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δρά ὃ υηΐδοτηι ἴῃ σοπϑίτιοξίοη. Β6. βυρροβαβ ὈΠΕ ἴο ὃ6 ἃ 

τεηἀεηίίουι οοτγεοξίοη οὗ Ὀπθ, δηά νουἹά τοϑά ὈΛΟῸ 

ὈΠΟΝ, ““ΟΣΪ ρεδς 65 ἄεηβη ἀϊ6 αοιί ἰγοΐζεῃ Ῥν Βυῖ ὙΠ ἰ5. ἴο 

φῥοΐ!, ἀσυαείαίθ, νυν ϊοὮ 15 πιοἢ πιογα ἔμδη ΦρΟΖδΘΉ, δηά ποΐ ἃ 

ψοσά Πκογ το βανα Ὀθθὴ υβεά ψἱ ἢ Οοἁ 85 8η οδήεοξ. 

ΓΑΓΙΘΞ] οπἱγν Βαγε: τς ρί. σῖτα δὴ ἱπίεπβῖνα ἔοτοο: 6-Κ. 

1244, δ; ἴον ἴπ6 ἔογηι, 566 Κῶ. 1Ϊ. 201. 

Ἢ ὝΦΝΟ] 567. Υ πθ2 ἐθ3π Ἴσαθ (5ο Βε.΄; Βε.Κ Ν5Π 
ἔοτ 102), ““βδίῃ Ὀγουρδμὶ (ογ βινυηρ) 818 μαηάᾶ δραϊηβὶ αοά.᾽" 

Ὁ. Δ πον ὉΠ Ἴριρ, “ὙγμῸ βαἰίῃ, 15 ποῖ σοά ἱπ πὶῦ 

μαπάρ᾽ δυΐ ἐς ποῖ 5 εὖὔπ (απ. 285 15 ἀϊβεγθηι); δηὰ (ἢ ἷἰβ 

πΊοΓΕΪν πα 5θηβα Ἔχργαββαά ὃν βῈ νἱπουῖ δπιοηάδίίζοη. 

78. ΤῊ] Ρτοῦ. ἔγοπι 3, Εδδά ψἱτ ὅτ Πα. 0 ἼὌΝΤυ, (86 ἔδηι. 

586. ὉγΥ 6-Κ. τ45ζ. Με. Βι. οπι., 85 ἱπίγοδιιοεά ὈΥ οττοσ ἔγοπι ὃ, 

8. γν ΤῊΦ ἼΜ] πὸν ἰβ. ἀβυιδῃγ ἐρ περϑδ, σἱ τ ΘΟ 11δξ, ἰάθα 
οὔ οοπιρίαέμ (νυ. οα 7.3); ροθῖ. ἕογ ἐαζξ, 16. 5.9, Ῥβ, 6οἷδ τοβὅ, 

ΡῬχι. 633, Βυΐ ἰη νίονν οἵ Τ5. 8. ἃ. 5γῃ, οὗ ΨΌῚ ἰ5 συβδῦν ἀεϑίἀδγαῖβά. 

Ἐά. οἰεπου (Β6.Κ Ὁ.) γι ὍπΠ ἰκ (Μίς. γ5, Ὁὲε. 3256 Ἣν ὁπῇ, 
οὐ (Ηἰ. 585.) Κη γὴν ἸΝ, οὗ (Κδυίζβοι, Βυ.) ΚΠ ΤΠ (οἶ, 
Ἐν. Ζεῦγο ὧογ ΜΒίδοὶ (1874), 1. τ3; ἈὈΪ. (Κεορίπρ ΠΡ), 

γαπ τοπρ πὴν [). 
80, 9 ἴα (τ αἀγὲ ἴἴοσ; Θ. Β6. ψοιυϊά οπιῖξ {π6πὶ; Ὀυΐϊ Πα 

ἄοεϑβ ποῖ Ὄχρίαϊπ τῇδ πα δηϊθοεάθηϊ ἴο Ἴζιὲ ἴῃ ν.19 τνουἹά Ὀ6. 

φ. ΓΝ ΠΣ] σ- . 20ο. 

ΣΤΥ] 7 ΜΒ55 πίρκ. 
ΣΙ. Εοζγηι οὗ οοπιρατίβοη, 85 57. 

ἣν ὈΨΊΔῚ] {πο ταβοχίνα ὃ: 9 13. 
12. Ὁ Φ Δ] Οὐ, τς10 λὸῦ 3251; ΘῸδ, 2 Ομ. 4671, Ἀα., 

οἷονεγῖυ, δυῖ πϑϑάϊββϑὶυ (ἔογ ἴπῈ βεῆβα οοπιθβ ἴο {πε 88Π|6Ὲ 88 

ψ ἤδη ΠΗ͂ 15 ἰδκεη, 85 Ὁγ Ηἰ. Βι. ΕΝ }., 88 ἃ αυοϊδίίοη οὗ [6 

ορἰπίοη οἵ ἔγϊεπα5), Ὁ) 3Π. 

13. ΓΒ.) Βυ. ““ὈΥΣ (30), οτὐ᾽ τὨγιμπηνοα!ν Ὀεΐϊίοτ, δπά 

ἘτΑρὨϊοΔ ΠΥ οαβίοσ, ΠΟΥ (15. 4039). 

τῷ. ..οπῦγον. ΝΡῊ ἀϑ: ΠΗΡῪ ὍΝ. ος Π55) ὋΝ (Β 
“ἐῃρηο εϑί φυΐ. . . υ]1ὺ5 6βὲ αυἱ.. .; Ρυΐϊ ΒΑ͂ 15 ἐαυδ!Ὑ 
Ρτοραδῖεβ. ΒΙ. Β6. υ. βυρροβε {παῖ οτρί παν πα οἶδιι868 
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ναῖε, δηά ἐπαὶ {πε τοῦ δϑβϑίπηδίϊεά ὃν 4 διά τῷ 
ἀἰεγαπεν ; Ὀυΐξ 1 50, Ὁ), 8ἃ5 ἴπ6 πιογὸ τγῃοίογιοδί δηά ἐογοίδίς 

ἐχργαββίοη, ββουϊά βίδηά ἰη ὃ. 

15. 3. ὝΝ)] 45 45. 
ὙΦ] ὅς ξηρανεῖ τὴν γῆν: Ὅυ. Βε. 5; Ῥυξ δὴ οὔ]. 

Ἐχργεββαά ἰ5 ἀεδίἀδγαῖϊθβά. ΟΥ̓ οουγβα (86 τνδίογϑ ποία Ῥαοῖς δγα 

ποΐ ἔμεβε ψϑϊοῦ γα ἀγίθα ὑρ: Ὀαϊ 41] (μαὲ ἔπε ροεῖ πιθδηβ 

5 ἐμαῖ, ψ θη ἴπογα 18 ἃ ἢοοά, [ἢ {Π6 Ξιυρρῖν οὗ νδίθσ οδβᾶβββ, 

τῆς ναῖογ ἔογπιίηρ ἴα ἢοοά αιἱϊοῖκίν Ἔναρογαίθς οἵ οἴπογινβα 

ἀϊβαρρβϑᾶγβ. 

1:ό. ΓΤ] 5'2 ἡ. 

[ΠῚ Δ} ἱπ οὔς ΜΒ Κκὸ λὲς "Ἰ ΠῚ. Α ρτγονεγδίαί 
ἀχργαϑβίου ἴοσγ οἱ, συὸρν οπδὶ οἵ, ΠΛ ἫΥ (Ὀι. 4235 στ 

Ὁτ.᾿β π.}, πουπ πὶ ΠῚ, Ὀϊ. 0.8, δηᾶδ, ρεογῆαρβ, ΠΩ ἽΡ 

(Μα!. 213 στ τ. 5 ω.). 8111] οἴοβοσ ἴο ἴπε ἔογηι οὗ ρῆγαβε υβϑοὰ 

ἤδγα διὸ {86 ΑΥβδίο ρῆγβββϑ α- οἰ. δ᾽2 8- βαμ"] (βίον σουἹά θ᾽ 

δαυϊναϊεπείη Ἡφῦτονν ἴο ΜΌΊΨΠῚ ΣΟΦΌΣ) δπά ἀλλο ϑριλδ, δὶ! 
(οἰϊεά νυῖτ βοπια οἴπος Ἔχαπιρίθβ ἰω 65. ΖΖδς. Ρ. 13624), ἴῃ 

τῆς ᾿ἰρῃῖ οὗἩἨ νῆϊοι [Π6 ργοροϑβαὶ ἰο γεδά ΣΦ ἔογ ΠΟΘ 8 ποῖ 
ΟὨΪΥ ὑπηδοαββασυ, δὰ ἱπιργοραδῖθ. Νοῦ ἰ5 ΕΒ γ᾿ 5 ΠΑΡ, 
“ἐΘΥΘΓΥ οΠ6 [Πδὲ ετΓ8Β ἀπ Ἔν ΥΥ 6770», Δοοερίδθί6.] 

17. ὈΡ.] ν.19. Μίο. 131, Τῆς 86. οοπβίγυσα τ ἃ ρ., 
45 ἮΠῚ ὈἿΨ, 18. 20"; ὈΥΨ, ο. 247:19,. ΤΟ δάϊ. ἰπ 411 βϑιιοῖ οδϑῈβ 
8 βυηϊδοι δ ἴῃ ἴΠ6 δοοιι8., ἀδβηίηρ [πε βίδα (γ᾿ 161. 2 "».; 
Ο-Κ. 1180): υδϑυδ|}γ [Π6 δά. αρτϑοβ τ ἢ [Π6 ἤοιη, θα ἴῃ 1π6 
68565 αυοίοά ἱξ τοπηδίη 5 5ίηρ'.., {{|. (45) σηϑ οἰγίῤῥεά, παξεί, εἴο. 

᾿ (786 ὅγε. δ ζμὰ (1410), παζοά, ἰ8 ἱπάθο! παῦε: Κό. 4328; ΡΒ. 
2989; ΝΟϊ]ά. δν». Ογ. ὃ 244.) 

δ ὈΛΧΣ ΤΟῸ] Α8 Ὦυ. τεοιηδεκβ, (Π8 8 5808- 
Ρἱοίουιβῖν {πὸ 195, δ (020) 5. ἃ Ὀείζοτ || ἴο ϑηπν (δὴ θη 
(866 68ρ. 15. 445), δηὰ (τὰ μας γνν ὙΨῸ ἔου ὈΥΡῸ: πεποα Ὀὰ. 
ψνουϊά τεδά 55) γι ὙΡΡ. Οἰενογ, δηά (Βιυ.) “βοῆς εγνάᾶρεη- 

βϑεγι." 

᾿Όγτν.ο. Ύ. 6-Κ. τιόχ; Ὁ. 117. 

18. ΦῚ] ΘΟ 15 ἐέροεῤῥέμο, Ὀὰϊ οπγ »ποραὶ ἀϊβοῖρ! πα, οὶ 

τς οοπδίγαϊπί, οὐ δι ιπογιγ, Ὄχογοιβθὰ ΌΥ ἃ ἱκίηρ. Εά. ἴδοζο- 
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ἴοτε ἼσἿὉ (οἴ, Φ' κηδσηθ, ἘΠ Ῥαϊεδυπι), δομαῖ (ἔτοτι ψ'ὶ Ἴ98),--- 

οἴμογννῖθα οὐ ἴῃ {πε ρ]., νηοῦ ἰπάοοά νουά ποτα ῬῈ 8δῃ 

ἱπιρτονοιεπὶ (“ἼΟ]Ὁ); δηά οἵ. 295 ΠΡ Ὃ Ἢ» ΠΟ; Ῥς, 

11618,ὺ. 850 Ὁ[]. Βυ. Ὀυ. εἴς. 

ἜΦΣΝῊ] οις ἴῃ ἴῃς 5βηβα ρίγῃ (Νϑῆ. 412 1) 5 δὴ Αγαπιαῖο 
υβᾶρὲ (Ὗ. ΚΕ. 5.); οὗ. ἴῃ 9. Εχ. 121}, [6γ. 1,2 Καὶ 451; ἀπά Ρ5. 

351 μἠοἾ (3), 325 μα οο (6), μοοΐ (5). 
ὙΝ] Νοῖ ἃ “"ρίγαϊεα," βυοῖ 85 ψὰβ ψόγῃ σὄουδ ἴῃς γοῦεβ, 

δυι (ΚΝ. ΚΕ. δηνῖι, 701., 1802, 289 ΗἸ. ; 58. 1734), ἃ ἰοΐμοἱοίᾷ, 
ψόγῃ τουηά (Ππ Ἰἰοίη5, δηά (ἰδ ἹὮ ἃ Κηοί, δηά ψόογῃ 845 δῇ 

τραἶον-αττηθηῖ, παχί {π6 βκίη ([6γ. 1.2}. 11, 15. 11ὅ), ογ, 1 πῖρ δῖ 
Ὀ6, 85 ἴδε οἡἵγ βαγηιθηῖ, [{ 5 πιδπίϊοηθά ἰῃ {πΠ6 ΟἿ. 845 σσογῃ 
ΥῪ ψαιτίοτβ (15. 5σΓ; οἵ. (6 1{Πυϑῖγι ἴῃ Βαν ηβθοη, 4π͵ . 
Μοπανολίος, ἱ. 420, οὗ ἵἴνο 488. ψνδιγίοῦβ, νεδγίηρ 4 Ὀγοδά- 

Ῥαϊϊεγηδά Ἰοϊη- οἷοι τουπά πεῖς οἴπογνν δα πακεά Ὀοάϊε5), ἃ 
Ριορδοῖ,---ἃ5 ἃ πιαγῖς οὗ ργίπγιτἶνα βἰπιρ! οἷν (2 Κ. 18): τ. πυγί μοῦ 
2εχ. Ἠδετε (π6 Ἤν, 25 ἴπ6 ομῖν νατιηθηΐ ογη, 15 [6 Ὀαάρε οὗ 

ἃ οδρῖϊνε οτ βίανα (ἃ πιατῖς οἵ {πε Κίηρ᾽ 5. {|πητδιοη). Ὅτ. Ὁυ. 
Ηο. Βε. 851. δι, δαπάς (5. 1515); ὃυῖ [ἡ ΝΥ. Ε. ϑπ::1 5 6χ- 
Ῥ᾽δηδιίοη 15 οογγεοῖ, πὸ οῆδηρε ἰ5 πεβάδά. 

1ρ. ΤΡῸῸ] ἴῃ ἰοοβα δρροβ. ἴο ἔπε 8ξ. ἰῃ ἸῸΝ; οἵ, 2:2 )οῖ-9, 
ΤῊβ 15 Ὀεϊζεῦ ἔπδη ἴο τεραγά 1ξ 88 δῃ δοοιβ. οὗ βία (6. 4,8 
εἴο., τ Κ. 145; Ὁτ. τ6ι, Οὖς. 2; 6α-Κ. 1182). 

Ὁ Ν] ,“ρνεῖν δείαδιέλοα: “πριν (ΕΥΝ.) 15. ἃ πιεγὲ 
φμία ῥ»Ὸ φμο. Ἰηλὰ (ἴῃ ἔογαι δῃ “" εἰδέϊνβ," {6 τἴπε ορρ. 338 : 
Ο-Κ. 856, 1436, .} 5 ἀηοίμογ ψοτγά (οἴ. οη 935), [π6 ργορεσ 5βθβῆβα 

οὗἉ νῆΐϊοἢ τνᾶ5 ἰοβὲ Ὁγ ἴῃς [ενν8, δηά οηΐγ τεοονογεά ψἤῆθη Ατγαρῖς 

Ῥερδὴ ἴἰο 6 οοπιραῖβά 5υβίθπηδιοα! ν ἢ Ἡδῦτγανν, βοηλα 300 

γεδῖβ ἃΡῸ. Τῆς τγεπάδεϊηρβ ηεζρλζν, οἰρορρ, σέγοηρίλ: αὐτὸ ἴῃ 

ΓΘΑΙΠῪ ΟὨΪΥ ζυθ5565 πιδάς ἔγοπι [6 οοπίοχί, ἔουπά Ξοπιοϊ π165 

ἴη [Π6 δηοϊθηΐ νεγϑίοηβ, δηά δάορίοα ρἜπεγα ΠΥ ὉῪ ἴπε πιεαϊξεναὶ 

7εν5, σοσι ἴῃς ἰγαηβίδίογβ οὗ Α΄. οἔϊεη ἐο!]οννεα δ5 ἐπεῖγ ρυϊάδ. 

Βυῖ τς Αταῦ. τοσέαηα, ἃ5 ϑομυ πθ σῃονεά (Ογύρ». “εόγα, 
1724, 1. 8, εἅ, 2, 1761, Ρ. 1128.}, πιεδῃβ ἴο δ6 εονιοίαγέ, 

2εννιαηδρ, περ α έρμρ, 650. οὗ ναῖεγ, Ὀυϊ αἴ5ο οὗ οἴμεγ ἐπίηρβ, 

8.5 ἴπὸ Ρΐορ. τοἄέήη οὗ ἃ οοηοίαρ ἔτιεηά (Ρ. 110). ΤΠΐβ Ἔχρ]δίηβ 



8ο ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 

186 Ηδερ. υϑαρὲ: ἔπι [πὴ ὉΠ), ἃ 2εγρηριΐαϊ, συδν. Ποτοίνρ, σαν 

(Απι. 535, Πι. 215); 2εγυνμαρδρέ, ὁπ μγίπρ, οὗ ἃ Ὁον (6π. 493); 
οὗ 4 βεουγα, ἱπιργερπδδία ἀνε !πρ, Να. 245: (1 νὴῸ3 80), ]6τ. 
4913; οὗ 4 πεαίΐοη, ψνβοβε πυπρεῖβ πονεῖ ἀν παάϊθ οὐ ἔαὶϊ, 

ἐριρογέαλαδία, 1ετ. εἶδ; δηᾶ πεῖ οὐ πιὲπ Μἔρημῶν ϑϑαΐδα, οὐ 

ἐφέαδίέελοα, ἴῃ ροβίτἰοπβ οὗἉ ἀϊρηϊν (Ὁ. ἔαγίμον Ζ65.). 

ἩΡΟῚ εὔρ, Εχ. 238 -- Ὁξ. 16} ΘΡΡΟῚΣ ὙἸΣῚ ΠΡΌ (οἵ ἃ δτίθ 6), 
Ργ, 136 τοῦ Ὁ ΕΝ ἽΝ τῦχς, 2113 αϑλ τ Ῥρ, Ῥτ, τἰϑ15ε 1, 

ΤΒο γ7 ἰάδ4 5ββθπιβ ἴο Ὀ6 ἴο δδ᾽ δροοξδά; Δηἃ 50 ἱπ ΡΊ. ἴο εγυογέ, 
τμδυογί, οὐ μιρϑοέ (Ξες 7265. ; ἀπά Ὀεῖ. οἡ Ρζ. 113,---πγυσοῦ ἔ]Π|6Σ 
ἴδῃ Του). Ατϑρ. οαδαία ἰβ ἴο ρὺ δεύογε, ῥ»εοδΩ6 (1.6, τ407 .), 
ψὨϊοῖ ἀο65 οοΐ μεῖρ υ8. [δ νῪ οἶϊεβ ἔνοὸ Ρα558ρῈ685 ἔγοπι ὅ, Ῥτ. 

το (Ὁ, ον: τοῖο ἐς ογοοξεα νυἱεῖν Ηῖβ 1ρ8 -Ξ- Ηϑδ. 98), ἀῃὰ Εβί, 
{1 610 ὐϑηοις ΠΟ, {πε πιουτἢ υδγγολέε εἰολ. 

ΓΒ ὙΘῺ] ὁ αῇεγ δ νϑ. οὗ γεπιονίπρ' 18 βίγαηρε: 
Ὀυϊ ἰξ οδῃ ΟΠΪΥ πιδδῃ τοίζλ γεραγα ἐο: 50 Ῥ5. 4011 843, 

21. ΤΥ 1] ΠΡ, 15. 23,5, Ῥβ. του ἡ. 

ὉΈΝ] ΡῈ 15 εἰβενβεγε ἃ σλαπρθῖ, 65ρ. οὗ ἃ βίγεπι (6) 
81.), οὐ ἐμδδ (ροβῖ. οἵ ἃ Ὀοπε), 4018 (βεε αἷβο οὐ 417),---ρρδγεῃεν 
βοπιαιμίηρ ἰπαΐ γεοζγαΐης, οὐ σορῆρος (οἴ. ῬΕΝΠΣ, ἴο γεεζγαΐσι 

οποβαῶ ; δυΐ ἔγοπι [15 ἃ 56η86 βυοἢ 85 τεξρὴξν σδῃ Ὀ6 οὈίαϊηρά 

ΟὨΪΥ Αια βοΐ !Πγ (Ὁ. ““ δ᾽ υἱοὶ ζνυ ασοομαῖθ, μον βρεοῖθ!! ἀδν δῇ 
Κεδῖι νἹεϊνειηὄσεηάς, ἀενναῖῖρε"). Εδδά οἰἴπογ (Βι..) ΟΎΘΝ, 
ἐδ6 τἔγορρ (9.3, 18. 285 α].), ογ (Ὁ υ.}) 385, ἐλό πιξρλέν (2453 345), 
οτ (Βε6.) ΘΒ ΒΕ,, ἐλό σέγοηρ' (Ατατα., Ῥδη. 2. εἴο. ; οἰδβογινῖβα ἴῃ 

ΗΘ. οἠἱγ Ωοῖ. 69: {π6 νῦ. ἢΡΗ, μΠοννενοῦ, ἴῃ 1439). 

23. ἘΝ] ἱπογθασίμρ; 5ε6 οἡ 87. ᾿ΑΘῷ δπά 7 Μ55 
ἐολοΟ αΠ  Ὁ (ν.16), οδυβίηρ ἴο τσ, πεξοἰσαάέηρ, (ϑο Με. ϑρέ; 
ἰδ δ, ἴεν ἃ ΗΪξ., 8 6ῃ. ΟἿ ΠΡ “ ΒΡ (Ζόχ. 51τὖ, Ο). 
ΟΝ (2)] ἴδε ὁ, 8 5, Βαϊ 5 Μ85 Ὀθῃῦ, Ὑ ΒΊΟΣ ΠΊΔΥ 6 

τῖρδι [οἷ( 85 η.]. 

ὉΓΙ.] σ»ἦ ἰδαίς ἐλόνε ατοαν (Ὀϊ. Τ)6.}; θαῖ (88 ἷβ ἀουδίβι!γ 
βυρροτίοα ὈΥ 2 Κι. 181 (τεδά ταῖμον δῦ, ψἱτῃ ΗἹ., 3, ΠΌΠᾺ ὉΠ)», 
“ἐ Δηά 567 ἴμ6πὶ ἴῃ Η Αἰ δμ,᾽ εἴο. ; δῃά 50 1 Κ. τοῦδ): ΠΓΙΣΣ 15 Ἔνεγγ- 
ψΒεγα αἶβα υϑ6α ἴῃ ἃ Νοοά βεῆ86. Ἐσδά ὉΠ)", ἱπουρῇ ποῖ (Η].) 
ἱπ [6 56η56 οὗ σοζίοέλ ἐλόηι ( ϊοδ πνουά παρά (ἢ 2έσοσ ἴο Ὀ6 
βρδοϊβεά, 85 15. 141 ὈΠΘῚΝ ῳ ΓΤ, Ῥαβἱ 68 Ὀεΐηρ᾽ υπδιϊοά ἴο 
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ἴπ6 οοπίεχί), δυὲ ἴῃ (παῖ οὗ εαυείλ ἔλονι, ,ογεαξοίλ ἐλόρε 
(|| 5 282), νυνί οἢ 15 ἴῃς βεηβε οὗ ΠΣ, θη υ5εα ΔΌΞοΟΙ υἰεἾγ, 85 
15. τ635, 76γ. 149 ΣΙ ὃξ (5ο Ὗντ.). 

24. Ὁ] οαιϊ. (ἃ ΒΙ. [,85. θὰ. 

ΤΥ Ὁ ὙΠΠ]Π ΞΞ 4 ῥαίλίεςς τοατέε (Ὁτ. τ64ᾳ; Ο-Κ, τϑ2:); 
οἴ. 263 3825 γχκ κι γε ὃν ὍΘΠΟ, 2 5. 23) ΠῺΡ δῦ ἼΡΩ, ἃ οἰοιρεῖζοες 
πιογηίηρ,, Ρ5. 886 ζῶν 22. 

25. ΤΙ ὙΦ ΘῚ] 2.4» Μ)εεὶ ἀαγέπθος (ποῖ, ὅτορε ἐπ᾿ ἀδγῖκ- 
Π655); ᾿,ὺΨΌὉ 54. δοο., 8ἃ5 ὅσῃ. 3188 ἀπά [Ρδη γέ αδοιιέ 411 ἔπε 

τεηΐ (54. 3, 2515, Πι. 2829), 

ὝΝ δ.2}]} Ἴση 15. βοπιδείπιαβ βίγεπρίῃοπθα δγ {πε δἀαϊιίοη 
οΥὗὨΝ εὖδγ (Απι. ς18. Ὁ. 1,4. 23): 50 [πε πιεδηΐηρ' πιῖρμε θ6 5: ΠΊΡΙῪ 
“ΈΠ6Υ ἔξεϊ ἀδτίκηεββ, δηὰ ποῖ ᾿ΐρῃε." δ δρβ. βοπιαιἐπηθϑ ἀβηΐεβ 

αη. 297, Να. 2οΡ, 15. 4419, 7 ετ. 513 (20χ. 5196, Ὁ, δ), 50 ἔα νψοτάβ 
(45 ἃ εοἶγο. οἱ.) πιῖρβι 6 γθπάδγεά σηπα θ᾽ ἐς πιὸ ἐέρλέ, || 2215 
ιν νη (δυϊ πιδὴν Μ55 Βδγε ν63), ἽΒΡΘΘ δ, 8. τοφῆδ τορδὲ; 
Ὀυΐ εἰ αἴοῃεβ, δ5 33, γου]ά θὲ Ὀεϊίεγ ἴμθη (50 ϑρῈ. θυ. Βε.Κ Βα.), 
οἴ. (αἴϊεγ ἃ νὈ.) ο. 345. 

ὈΨΓῚ] τ πλανηθείησαν δέ, ψιεποα ΒΙ. θα. Βα. (ἰπ ποία) 
ΡῈ (ΝΊΕ : οἵ, 15. 1919 ὙΣ᾽ ΠίΨΡΠ3), δνοϊάϊηρ' [86 ταρειείοη 
ἔτοπι ᾿Ὁ, βεσυγίηρ' {πε βαᾶπιδ δι). 85 ἴῃ δ, ἀπά πιδίκίηρ' {86 [πὸ 
βοηιενδαῖ ἔ]116Γ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΗ. 

Σ. 9] 2.6. (Ὁϊ. Τα.) δνεγγίβίηρ τεϊδείηρ το Οοά᾽5 ταῖς οἵ 
τῆ8 ᾿ψνοτά, δά ρεγιίποης ἴο {π6 ργϑβεηΐ βυδήεοι. (ἃ Β[. πδε; 
Ῥυΐ τηἷἰ5 ἰ5 ψεαῖκ. 12 Μ55, (τ (Ὁ τριετῦϑ; Ῥυΐ “1Πε58 
τηΐηρ 5" ἰβ ργοῦδοϊυ δὴ δάαϊείοα (κα ἐλὲς 'π ΕΝΨ.), ἱπεδμάεά 
ἴο 1᾿π|ῖξ ὁ 411 ἡδβά]εϑϑῖν ἴο νμδῖ Π45 υβῖ Ῥδδη βαϊά, 

πρ] ἴδε τεῆεχ. ὁ, 85 1211, 

3. ὋΝ ὈῚΝ] 5 55. 
ΤΊΣΙ ἱπξ, δθβ., 45 οἷ3: ἀ- Κ. 1134 (ποι ἱπῇ. ο.) 532, νυ 43). 

4. ΩΝ ὈΝῚΝῚ] ΒΙΓΟΩΡῚΥ δ ρἢϑἰζίηρ' {πΠ6 οοηΐγαβί θεΐνψεθῃ 

(σά «πὰ ]7οδ᾽5 ἔγίεπάβ. (ἕ Βὶ. Β6. θυ. 51. Ὀπιὴ ; Με. ϑ6έ. Ὀπὲ 

δίομβθ. ὈΠΙῚ ἰβ5 πιοα ἰάϊοπιαῖίο ἴμδηῃ πε; Ῥαΐ ἴ( ἰ8 ἀδοϊ δα γ 

ψοαῖκαγ ἰμδη ὮΠΙΣ Ὠδ)τ. 

80] 21ατέογογς ο7. θ5Ὁ (1417, Ῥ5. 110Ὁ9 1) 18 ἴῃ ϑ'γτ. (τδτα) 
ἴο ,ηὲ; ἴῃ Ταῖηι. (με νγ} ἴο τριδαν οὐ ἀἰσμδ; ἴῃ 7. 4439  ὑῈὉ 

5 »ογέαν; 5ΒΗ, 2ιαεέον, τολίετοασῖ, ἘΖὶκ. 1.19. 11.14.16. 2238 ὃς αἴ50 

εν ἀοπεῖν ἔπε βαπιε νογά, (τ ἔγεεῖν ἐατροὶ ἄδικοι. 

08] τυογέλιδετνιθος, (οἴ. 5γτ. ΔΝ], τοσαζ, γροδῖδ, 2οον; 

γῇαρβ αἷβϑο ἴῃ υὑδᾶρὲ ἔεϊ ἴοὸ βυρρεβῖ .ὴ; 50 Ζος. 11Ὡ 
ἘΠ ὙἽ, ἃ τοογέλίσες Ξμερμετά, [6γ. 1.415 (γά, δϑϑῃς ὨΡ), ἃ τοογέλεες 

αἀϊνϊπδιίοη : ἀβυδῃν ἴῃ Ρ]. οὗ τοογέλέδεος φοαῖς οὐ ἑάοὶς. 

6. ΓΙ] (τ ἔλεγχον τοῦ στόματός μου -- 'Β ΠΠ5ἸΠ, ρτοῦ. 
τρμγ (Μ6. Βὶ. νντγ. Ὁ. Βα. 41].). 

7, 8. Νοιίοε ἐπ6 εἐπιρῃαίίο ροβιτίοη οὗ δεῦπ, 5), ἼΠ, δπά 

διὸ θεΐογα ἴπ86 νεγ. 

ὙΞῚΣ . . . ΤΣἼΠ] δ λαλεῖτε. .. φθέγγεσθε [ἀραϊηκὲ 
πα τεραειίοα ἴῃ 48, 5ες 85 π.]. φθ. [πονῆογα αἷβα 'ἰπ τ οὗ 
ΘΤ., ποῦ δηγνῆογα ἴῃ ᾿Ἃἅ,[ΘΣ, τεπάδθγβ "2Ἵ, ἔογ βίο οἵ, ΟὨΪΥ 
Θίγ. 1255, Ῥαϊ 11 15] Ξε 5,35, Ῥ5. 783 οφ' ; δπά ἴῃ νίενν οὗ κ, γ})3}8 

ΤΊΔΥ Ὁ τρῃξ (ΒΕ. θυ.). Ψ5Π 5. ἃ ροεῖ. βγη. οὗ ἼΞἼ, ἱπῃρὶ γίηρ 
89 
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ἃ οτο οἵ Ξρεεθοῖ; δηά ιιϑδά ἴῃ Ῥοίῃῃ ἃ ροοά (5. 11017: ΠΟΣΞῚ 
πῦππ ὯΒ9) ἀπά ἃ θδά ββηβε (Ρυ. 1.5᾽ ΠΟγδ 53" Ὁ )Ὸ9. )). 

ο. ἐρήστιθν ὉΌΒΜΩ ὉΠ] ὑπ (6π. 317, Εχ. 866, 16. 
1610. 18. 16. Ἡρΐ, ὁΠηΠ; 15. 44391) ἰ5 ΗΙΕ, οἵ δηδ; οὗἨ {μῖ5 
ῥφηπη, πὰ (1655 οογγεςε!ν) ἸΡΠ), 76γ. οὐ ἵ, γε, 88 ροϊηϊεά, ΗἹΕ, 
ΜΠ τῆς ἢ Δηοπηδίοι!Υ γεϊαϊπεά (6-Κ. 5390). Βυϊ τ Καὶ 185 
νῈ αν ἃ ΡΙ. ὉΡΠΝ ἧ, ἴῃ 1732 ἴῃ6 δυῦϑί. ΕΝ ἵ, δπά 158. 3019 
ΤΑΡΠΠΌ ἧ, νδιοῦ 5δον παῖ Ηεῦ. πιυδὲ πᾶνε δά ἃ βθοοπάδγΥ 

γοΓΌ 5ηΠ ξοττηθ ἔγοτχ δῃῃ, δηά ἰῃ 411 ργοῦδθ! ν πὰς ΡΙΊ. 

ὍΉΠΠ, ΔῊ ββουϊά Ὀὲ γεδά πεῖε δπά 76γ. ο' (Ξεα δδάς, κὶ 1456). 

10. Ὁ.25] Σ᾽ ΘΖΈ, λὲς πεσε (Ξο Με. ϑ56ῇ. ατ. Βε. Π.): ἐπ 
Γεπάδείηρ,, ποννανοσ, ἰ5 ηοΐ Ἔνίάεποα ἴπδΐ ὑπ 656 ἰγαπβίαίογβ γεαά 

ἯΒ᾽; ποῦ 18 ἴῆ6 σἤδηρε πεοθββάγυ. 

11. ΓΙῸ] οὗ. 4135, ἀπ. 495, Ηδρ. 1, Ῥ5. 626 (ποῖ ἴῃ 811} 

ψἱτ χυΐτα ἐπ 5δπι8 πεμαηοσ). 

12. ὈΞ.)Ἴ21}] ΛΩ᾽ 15. Ῥοτἢ ἃ νπρρμογίαὶ (Εχ. 1215 41.), οὐ τδϊπρ' 
ΟΔΠΠἸ Πρ’ Βοπιοί μι ηρ᾽ εἶδε ἴο γοπηε γδησθ, δπὰ ἃ »εηπμοραράμε, οὐ 
τΒίηρ᾽ ννογίγ [561 οὗἉ τεπιεπιθγαποε (Εχ. 1716 ἽΒΌ3 ΠἼ᾽ ΠΕ 203, 
81.): ἰπ Εβι. δὶ ΠΣ, ἽΒΌ, Ῥοοῖ οὗ τπΐηρβ ὑγογίῃγυ οὗ γεπιθπι- 
Ῥτγάποα, 85 γεοογάβ; ἤδγα, {πὶπρθ ΟΓΙΏΥ οὗἩἨ τα θιγαηοθ, 85 

ἀϊρία ἴο ὈὉς δρρεαϊβά ἴο, σοπηπιοπ- ΄δοαβ, ΔρορΒίμαρτηβ, βίοοϊς 

ἰηβίδῃςαβ. 

Ὁ) ἽΣΠ 85] -- “δρροηιθ ὈΟ5568 οὐ οἷαν," [ἢ δ, 85 
οἴη, ἀεποιίηρ᾽ ἐραγεέξέονι ἐμέο (Σ6κ. Ὁ 4), ἀβυδ!ν τνϊτἢ ἃ νετῦ, ἃς 
ἘΌ, 75), Πἢ, εἴο., Ὀμΐὶ ΟσοΑ 5: ΟΠ Δ]}Υ ἴῃ ροοῖ. δηά ἰαΐς Ηθρ. νἱέβουΐϊ 

ομο (ἐδ. 5128), α5 Μία. 116 3:50 22: 2, Ηδδ. 11} ἡγίδμκο ἐπ ν, 
Ζεο. 4ἴ, 1.4. 48. 

ὈΣ3)] 3) 15. ργσορ. δε δαοζ (5. 1295), ἔβδὴ ἴα Ῥδοῖ, {. 6. 
ἴπε ὈΟ55 οὐ ““ δυο ΚΙ] 6," οὗ ἃ βῃ θά (1535), ἀηὰ ββθηῆοα (65. Ζ26ς:. 

γοῤμρπαρσιἔμνι, σγχ, οοταρατίηρ ΑΓΑΌ. οἷν, δαοᾷ (αἴ5ο υδεὰ οὗ 
ἴπε ὄασοξ οὗ ἃ 581ε[4}), ἱπ [ἢ 5Ξ4π|6 βεῆβε, ἃ5 Ηδείγί, (ρπϑ., Ρ. 85, 

ἄς ὅδου, “αἰ οοτγοδογοῖυς αἴργεμηε εἴὰβ ἴῃ Εἰραπάο, ἐδ. 

νδ]άυπη Ὀγοβιϊυπι μαροαὶ." Ῥεγῆαρβ, πονανογ, θὰ. Βυ. γα 

τῖρ δε ἴῃ ρίνίηρ᾽ 22) Βεγα ἴΠ6 πιογὰ οὈνϊουβ 56η86 ννῃ]σἢ ἰδ Π65 ἱπ 
155. 16 δοες οὗ ἃ 581ε14, ἢρ΄. ἔογ ὠεζεροε. 

13. ΘΟ ΤΠ] τς ορρ. οι ἸΡΛΉΠΠ, 15. 411; οἵ, 
Ῥ8. 28), 1 5. 78, 
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24] ποίδ ἴδε επιρῃ. ροϑβίξίοη; οἵ, 16. 853, 2 5. 1253 1η]δ, 

Π 76γ. 1γ}8 χιδ (Ὀτ., Ζέηςος, Ρ. 201). 

᾿ ΥἹῺ] ἰάΐοαι. ἕοσ ουγ ““ψδαῖ 111" (11. τονεστολαέ, στρ, τ 5. 
τοῦ 8].; Ζέχ. 5536, 3); οἵ. 2 5. 1855 δὲ ὉΣ δΣΓΠΣΣ ΠΟ ΠῚ, 35 

Υγ πο. Βι. θὰ. ΚΙΊο., ἰακίηρ Ῥαοῖς ΠῸ ὃν ἔγοτῃ 16, δ}: ἼΩ." 

ΠῸ ὃν ΠΌ, ““Ὁπά ἱκοπιπια ἃδοτ πιο τας “ρα τοας᾽" 111. τᾶς 5 

τᾶς; οἵ, ΕΖίκ. γ35 ΤῊ ὃν ΠΗ, 7ετ. 4, Ὑ5α ργοροβαὶ ἰβ οἵδβνδγ 
Ῥυξ νεπίυγαβοπιθ. 

14. "ἢ ΤΟ Ὁ.] ΨΝῊΥ ββουϊά 1 ταῖκθ τὴν ἢδβα ἴῃ πὴ ἰδθίῃ, 
δηά ρΡυΐ τὴν [16 ἰῃ τὴν μαπάρ ΤΉΪ5, υπάογβίοοα ἰῃ (ἢ6 παίυγαϊ 

56η86 οὗ {δα ἰάϊοπχ ἱπ ἢ, ψουἹά πηθϑη, ΨΝῊΥ 5βουϊά 1 παζαγά, οὕ 

ἐμρονεϊ, ΤᾺ ἰἰς (βε6 16. 128, 1 5. τοῦ 1831, οἵ. 58. 110.09) Ὀγ 

οοπεϊπυΐϊηρ ἴο ἀεῖγ αοάῦ Τηΐβ, πονανεαγ, ἰ5 ᾿υ5ὲ ναὶ [οῦ 185 

ἀοίηρ, δῃά οοηημεβ ἴο ἄο; Βεηοε Εν. ὨΪ.} Π 6. ἐχρίίη [ἢ ρῆγαβθ 
85 πιεδηίηρ, ΝΥ 5που]ά 1 πιαῖκε ἃ ἀδββρεγδαίε δαἰϊεπιρὶ ἰο σσὺδ 

11:ἴ8 Ὀγ βυδπιτηρ ἴο αοά, ἀπά 4] οὐνηρ τιγβοὶῦ ἴο 6 οουπίεά 

δυϊν ὃν Ηἰπι Βαυΐ {Π158 8εῆβε οὗ πε ἰάϊοιιχ 15 αραϊπϑί ὑ5ᾶρ6. 
ΕΝαι., τ Θομυῖι., Εοβεππ., Εδπδη, αὐ αἱ αὐυερεζιγος (Ἰἰϊ. σε ῤ ον 

γωΐγωξα μεν Ξε τολαέευεν λαῤῥέ»5); Ὀὰϊ ἢ] 15 ἃ ΒΡ ΉΪγ φυαϑιϊοη- 
ΔΌΪΕ βεπβὲ οὗ ΠῸ ὃν. [{ ἰ8 ἔαγ δεϊΐογ, στ ΜΕ. Ὀἱ].2 Βιι. αἱ., ἴο 
οὔλΐξ ΠῸ ὃν (ννἰοἢ ἰ8 ποῖ Ἔχργεββϑά ὃὈγ ({) 45 ἀϊτορταρῆεά ἔγοπι 180 
πὸ Ὅν. [1 πϑ θυ Βὸ οπιϊϑά {86 ν. ἰΒβ 'π {π8 πουγπῖδὶ 3: 3 τηγιθπ,.] 

15. ΜΝ] 80 Κι.; Ὁ, ογέ, ᾿4 ὡὥΦΖΈ, 5εαά. ( ἐάν με 

χειρώσηται ὁ δυνάστης ἐπεὶ καὶ ἦρκται [5ΠΠ]}. 
ὑὸν (δ) ἈὉ] μα8 Ὀδθῆ ΘΓ ἀἰαγαπεν ἀπάοτείοοά : ὉΠ 

15 ἴο τοσῖξ (45 οὗ γαίῃ, ποῖ ννδϊ ἰτρ ἔοτ πιδπ᾿ 5 οοπηπηδηά, Μίο. 55), 
68Ρ. ἴο τοαίί ἐχῤεοίανείν, ο. 1413, 158. 425 κ1τὖ 4]., υβυδην 54. ὃ οἵ 
κι; Βοζα, 61 απά 8. γ119 δΌ5., δῃά 50 Ὠδᾶγίῃ τε λοῤσ Ηδπος 

(1) 7 ὧο ποέΐ τοαῖξ (ρτερα. ; 50. ἔοτ δηγιμίηρ Ὀείίεγ), νἱγίια!ν τ 

7 λαυό πο λοῤε (Με. Βυ. ΕΝ. [Ὁτ΄, Βοοξ οΥ 7οὃ ἐπ ἐλο Κουΐροά 
εγσίομ, Ὁ. 37, π. 9}]}; (2) 7 δο ποέ τοαΐξξ τε 7 ποεα τιοέ τοαΐέ (ὨΪ.}, 
ὦ.6. 1 ἄο ποῖ τοασΐξ ἴον τὴν ἔδΐβ, 1 ἃπὶ βυγα οἵ ἰξ (50 νἱτίυδ!γ ἈδΔ. 

ΕΝπ.3, 7 οἱ ποῦ τοαΐΐ, ἐ.6. 1 νὶ}} ἀοΐ νναὶξ ἔογσ ἃ πόζα ἀϊβίδης 

δαί, [ς 15 οἷοβα δ ῃδηά); Ὀιυξ δῃν 866Π18 ΔΙ ΨΔΥΒ ἴο Ὀ6 υβοά οὗὨ 

τνυδιεηρ λοῤεοεέζν (ἔοτς Παρ, εἴς.) ; (3) θα., 1 σαπηοῖ ἀοϊα ομέ, 
εηάυτε ΤΥ Ὀγεβεηΐ οοπαϊ που ἰοπρεγ, “45 ἰπ 611"; δυξ {ῃ15 15 

ποῖ τε ΠΥ τπς πιεδηΐπρ' οὗ ὃπν ἰπ 611; (4) ννῖτι 40, Σὺ» ἀΐρε ἀο 1 
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καῖ (Ὠ εἷ., οἵ. ἘΝ 1.1), ὦ. δ. 1 8ἅπὶ οὨἱΥ νι εἶπρ᾽ ἕο Ηἱπὶ ἴο ρῖνβ 
τἼ6 ΠΥ ἀεδιῃ-ϑίγοκε; Ὀυΐ δὴ" παν οσοὺυγβ ἴῃ ἔπε βθῆβα οὗ 

τοαἰδέηρ 70» διγιῃίηρ᾽ ον] (ςοηίγαϑὲ 205). 

ὙΦ] δῸΡ 15 δὴ Αγαρι. ψογά ; αἰβδύνβεγε ἰῃ Ηδβδ. οπἱγ 2419, 
Ρ5. 1399; ψΠη θΌΡ, ΟἹ. 1. 

17. Ὁ ΨΩ] 50. 213 (Ὁ Ὑδο, 65. βεγε), 375}, 15. 6 
σοῦ; 6-Κ. 113». 

ὙΠΠῸ 1] Βοῖμ τ6 γ΄ δά ἴπθ ἔοσπι ἀγα Αγαπιαῖο ΠῚΠ 

(Ξ Ἢ, «οὐ ᾽, σοπιπιου ἴῃ ὅτ ἀηά ὅγτγ. ; οἵϊ, τε Ἴ25) ἴῃ ΗδΌ. ΟὨΪΥ 
15} 4.25 265: 10.117 Ῥς, τοῦ 7 δηά ργοῦ. 521}: ΠΊΠ (ργορθγίγ ΠΝ ΠΕ ; 

Βεπος [,ἀρ΄. Βα. Βεγε ΠΝ) 15. δὴ ἱπῇ. Αἕεὶ (οἴ. θη. 219 ΠΉΠΠΡ), 
υϑεά 85 ἃ δ58ιδεῖ.; οἵ. η, 5132 ΓΙῸΣ Τὴ ΠΕ, τῆς ἀδοίαγίμρ' οὗ 
τἰα]ε5: 8. 407 ὦ κἽἼ πΠὴπι ἸνῸΦ, πεᾶ {Π]85 ὠδοίαγαέξορι 

(ἰεδομίηρ); ἔογ ἴδ ἔοσιαι ἴῃ Ηθῦ., 83εὲ6 α-Κ. 856 (ΠἼ37), 856 
(ΠΡ), ἱπῆ. ἔγοπι ἢ}) ἔογπηδά οὐ ἴῃ Ατδηὶ. ἴγρβ, οἵ. Π ΤΠ, 
Ῥη. 559). (ἃ ἀναγγελῶ -- Πηπιὶ : 50 Ὠϊ. αἀτ. θυ. Βε. Βαυΐ [ποτα 

δῖε Αγδπιδίβπβ ἴω ἴον; δηὰ τῆς βυδβί. 5 πογὰ ἔογοϊ 68. [Εοτ' 
ἴῃ ἔογηι οὗ βεπίδησα (8 βιιδβῖ. - 3, Ὀυϊ ψποὰξ ἃ ν.) οἵ. 
1655] Δηά 2 5. 227; Ῥυξ ἴπ {Π6 ἰδίαν οαβ6 Ν2Π [45 δἰπιοϑβί οαγίδι 
ἀτγορραά οι (866 Ρ8. 187, απὰ οἵ. ταν, Ζόγνης ὁ Ηοῦνετο Ῥοθέγν, 

182, ἢ. 1), δῃά {π6 54Π16 ΠΊΔΥῪ ΜΕ] ἢᾶνα Βαρρεπεά μεγα.) 

18. ΓΞ] [Τὦ2οό; θ Ὁ αγγαηρο, σέ ἐπὶ ογεον (6... Ρίεσεβ οὗ 
νοοά, (πε αἀἴ5:65 οη) ἃ ἰδδῖβ, (1πε 1ἴπε οὗ Ὀδιε]6) 15. υϑϑὰ ντἢ 
ΤῸ 858 ἔπε Ὄχργεββεά οδήδεοϊ ἴῃ 3219 (1 2, 20 αηδισεγὴ, δπά 
Ρτοθαρῖγ, τῖτ [Π6 8απὶ6 ΟΥἮ 8 ϑΥποηυπΊοιβ Ψψογάὰ υπάεγβίοοά 

Ῥυὲ ποῖ ἐχργεβββά, ἰῃ 436 (|| 2.9) 3719 ({| 5. δ) οἵ σαγεξαϊ, ννε]!]- 
διγδηρεᾶ βρθβεοῦ. ΘΕΦῸ ΤᾺ πιρμῖ, ἐπεγαίογα, νν 61} πηθδη 20 δε 
,ονέλ, ον ξέασέε α ἰοραΐ σας, ϑυρροτγίίηρ ἴἃ τ ἢ σαγ ΠΥ ἀγγαηρ δά 
Διρυπιοηΐβ; δηά βυοῖ σεγίδ! ΠΥ 566Π15, ἀπά 15 βΘΠΘΓΑΙΙΥ ἴα κθη 

ἴο 6, ἴπ6 πιρδηΐηρ ἴῃ 235, Ὑβογα ἐπ ράᾶγα]]εῖ 15 ρδγίου δ ν 

πΟΙοΕΔΌ16--- ΠΣ." δέδιε Ἐ) ΘΕΦῸ 1280 Πρυν. Εογ 86 υ5ὲ οὗ 
ὈΌΨΌ, ποί οἵ ἰερ.α] ἐφροίεέονις, Ὀὰξ οὗ 2]δαάέηρε, οἵ. τ Κι. 311; δπά ἡ 
ἴογ ἃ βοπηθννῃδὶ ΔηδΙ ρου ι.56ὲ οὗ ΤΊ), οἴ. 2 5. 2236 ΠΥ .- - . ΠΣ 

053, α εουεπαρέ (07 τολίολ ἐδ ἐόνγηης αγοὺ γμδῖν απα “μὲν ςοὐ γογίλ 
(Ὀνυ. σά ἴοο.). ὙὍῆα ρῆγαβθς ἴῃ 236 δηά πεγεὲ Ὀαΐηρ' {πε 54πι6, ἴἴ 

νου] Ρ6 τηοϑὲ παίυγαί, ᾿ ροβϑίθίβ, ἴο γίνε ἴξ {π6 βάπιῈ πιδδηὶηρ 

ἴῃ ὈοΓῃ ραββαρεβ (οο ΕΝ.). Βαῖ ἱξ ἰ8 οδ᾽εοίεά ἔπαὶ [οὐ [858 
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ποΐ γεῖ 5βἰδίοά ἢῖβ σᾶ56, δηά 15 51} ἴῃ ν. 3 οῃἵγ οὐ ἴδ ροΐηΐξ οὔ 

ἀοΐϊηρ᾽ 58ο0θ. Ηεποα Βυάάε, 6...» τεηάδιβ πεγα ΌΥ “"Ἰο παρα ἀϊα 

Μψεγμδπάϊυηρ᾽ ρεγάβιοι," ἰῃ 224 ὉΥ ““ ἀδτίερεη νν ο οἢ νον ᾿μ πὶ 

ἄδ5 Εεομι." ὙΤ15 ἰ5 ηοί δἰϊορεῖμεν βαιϑέδοϊοσυ. ΕΔ γίϊοἢ νουἹὰ 

δῖνε ἴπ6 ρῆταβα μεγὰ {πε πηδαπίηρ',, 7 )2ογέσθο ἐλ6 γεσμδέ οὗ ἐδ Ἰοραὶ 

αρριριθηι2,--τῶλ Δαἀπιίγα] 6 ῥάγα 116], 1 ἰβ ἔγιθ, ἴο ν.180, Βυΐ ἃ 

τπιδδηΐηρ {παΐ 8 νθῦῪ μαζαγάοιϑυ ὈῬαβεά οἡ ἃ ἀοιδίξι! ἱπίετ- 

Ρτεϊδιϊοη οὗ πε ἀβίους ρῆγαβα ὨΝ)Π "9 ἴῃ Ῥέγξο Αδλοίλ, τ80) 
(ἃ τεπάογβ ἰδοὺ ἐγὼ ἐγγύς εἶμι τοῦ κρίματός μου, τεράϊηρ' ΠΡ 
ἰπβῖεδά οὗ ΠῚ; τοδαϊηρ' τνἱτπ (τ ἀπά ροϊπεηρ ἘΣ να δου] 
οδίδίη {π6 ρῆταβα υ86ἃ ἴῃ 15. 415; δυϊ [Π15, ἴοο, πιὶρς 6 ορθη ἴο 
186 οδ]εοξίου, ἔογ τυμδί ἴὲ 15 τνογίῃ, ἐμαῖν..18 υνουἱά δητοἰραῖε ν.33.] 

ὩΒΙΌῺ] τά. θθσο, στ ὅτ, τ Μ5Κ θὰ. [Ενϑη ἰδ 'ῬΒΨΌ Ἐς 
τοδά, 1ἴπ6 ρῆγαδε τεπιδίῃβ νἱγίι δ! ἰἀδηιῖο 8] ἢ (Πδὶ ἴῃ 225 

(5εε ἰαϑὲ π.), δηά ἰἰ 15. ποίσεδθϊα ἴμαὶ Βιι., ψῇο ἐγαμϑζαίες 

ἀἰβογαπεῖν ἴῃ 235 δηὰ ἤογα, δγριιαβ 'ἰῃ ἕδνουγ οὗ 3ἘΕ Πεῖα δπά 

σοηβοα ΠΥ οὗ χδοῖ ἰάθη οὗὨ ρῃγαβα ἰῇ ἴῃ ἔννο ραββαρεβ5.] 

10. ..... ΝῪΠ Ὥ] 865 15. 505 ὉΡΦ ΚΠΠ Ὁ ; 566 ου 47 (Ζεκ. 
2168). 

21. ΠΤ] α-Κ, 292. 

ΘΌΣΆΠΙ 68 γι, 
22. ΣΣΣΤῚ] αἰ ἀηστσθ» τῖ6: ἴϊτ. ἐμγη νῖθ δαοῖ (50. πϊτἢ ἃ 

ψογά; 8εῈὲ Ὦτγ. οπ 2 5 311); νυ  οπιϊββίοη οὗ "3 Ἵ, 85 2ο 336 δ, 
2 ΓΒ. τοῖδ (!} τ Καὶ. 1.215 -Ἐ Ἴ21); οἵ. Ππ. 415 (Αγδπι.). 

23. (ἰ πόσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου καὶ αἱ ἀνομίαι μου; 
«δίδαξόν με τίνες εἰσίν ; Ξυτεῖγ τεράβ 5 5 38Εῶ{ ἀπά εχργεββεβ 
ΝΠ ὙΦῸ ὉΥ τίνες. [Αἰίεπιρίβ ἴο δπιεπά (Β6. ὈὨυ.) 38ΕΈ, οὐ {6 
ὈαΞὶβ οὗ (τ γε ἐπογεΐογε 11|1-δἀνιβεά, 5111 [π6 γεουγγθηοα οὗ 

ΓΛ ΌΠ δηά πδὴπ ἴῃ ἴΠ6 βᾶπ)6 ν. ἴα “" ποῖ ἜΧϑοῖυ δῇ οἰεράποε" 

(Βι..), ἀπά βοπιθ οογσγυρείου βατγίίεν [ἤδη (τ 8 ποί ἱπιργοῦαθε.] 

25. ΓΝ] πιὸ Ὀεΐογα δη ἱπάδίεγπι. που '8 νΟΎΥ ΔΠοπΊΔΙοι5 
(α-Κ. ττγ)ὸ; Εν. ὶ 2γ4 (2); Ὀδλν. ὃ 72, ΒΕ. 4): τά. ργοῦ. διὴ 
(Βε. Βυ.); 8δηά οἴ. Κὅ. 2889. [{ οογτγεοξ, πεὶ ν"}}} ροϊηξ ἴο {π6 
}αγήοιῖαν Ῥῖεοε οὗ ομ ΔΗ βυπηρο  Ζίηρ [οὉ. 

26. [13] ποῖ »»» (ΚΝ.), Ῥυῖ ῴαξΖ αἴτογ ἃ αυεβείοῃ ἱπιρὶ γἱπρ' 
Βυγρτίβα οὐ ἀδργεοβδίίοη; 85, 6.9., 61} γ13. 1. (ἡ. 2οῦ, 15. 22; 
Ζόκχ. 4728.] 
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27. ὈΣΙἽ] πε 7υπβῖνα '5 ουξ οἵἉ ρίαςε: τά. δ'ὍΤῚ (Ὁτ. 171, 
174; Βυ.). ἀ-Κ. τοοΖ δἱΐονβ {παὶ ἐπε ἔογπι πεγα ἰ5 οί ᾿υ5ϑῖνθ 

π᾿ πιεδπίηρ ; Ὀυϊ ψῇῃεῖπεγ ἰξ σᾶπ Ὅ6 γααβοηδΪν αχρίαἰηθα ἃ5 

ἅἄυς ἴο γἈγΓΒ πη οα] στουπάβ 15 νογὺ ἀουδία!. Οἱ. ΒΔ. ὅς, ΒΕ. 6 

ἽΦ] 3311} (6 αυοϊαξίοπ ἔγτοπι μεγθ). ὅ50γ.Ὶ Ἰ», ψοοάεῃ 

σἰοοῖς; ἷπ Αοίβ 1635} ἢ ἔογ τὸ ξύλον (45 10. 4331} δ ἴογ Ἴ5).- 
ΟΥ, ΠΡΕΠΘ ἀπά ΡϑῪ, 

ΤΡ) ΡΠ ἰ5 ἴο σωζ ἐπ, φγαῦο, σαγυδ: ἤδηςα Ῥα. ΠΡΌ, 

εαγυθα τοογᾷ, τ ἸΚ. 635, ΕΖίς. 810; δηὰ ΠΡΠΠΠ (ΟΠἿν Π6γθ), ἴο σμΖ ἐπε 

οὐ ργαῦο 707 ομσϑο (οἴ. ὈΦΈΠΠ, ἴο οὐγὲ οὗ 30», ομσϑοῖ, ΠΠΒΠΠ, 
οἰδὲ οοίσεγε; α-ἸΞ. 547); ἐ.6. τῇου ἑποῖσοσέ οὐ νιασξεεί ἐλθο α ἐΐγιθ 

αραΐμοί (ΞΞ αδοιῖ) ἴῃς 50165 οὗ πιν ἔεεῖ, ἤχεϑὶ {1π||15. ἔογ {Π6πὶ 

ΨΉΙΟΝ ἘΠΕΥ πᾶν ποῖ ρᾳβ5. Ὀυ. τεραγάβ "0..) 85 γερϑαϊβά ὉῪ 

Ἔγτγογ ἔγοπι κ, Δηά ροϊπείηρ ἢ ΥΖ᾽, γτεπάθυβ, “" Τβου πγαίκαβὶ ἴπ δα ἃ 
δτοονε δδουΐ τὴν γϑοζ,᾽" βυρροπίηρ᾽ ἴπε ἢρ, ἴο Ὀ6 {παΐ οὗ ἃ ἔτεα, 
δηά {πε 415οη ἴο ὈῈ ἴο βοπὶαὲ πιείῃμοά οὗ ργενεηζίηρ ἰδ τοοῖ 

οἵ ἃ ίγεε ἔγοπιὶ βργεδάϊηρ ὑπάπγ, ογ ρυϊεηρ ἔογί ἢ υ561655 

βῇῃοοίβ. Ηδ ἔιγίπογ δἰίδομαβ ἴο {Π]15 11πῸ 146“, 50 85 ἴο ἔογηι ἃ 

οουρίεῖ : Του ἤχεϑβε [15 1᾿π|ξ (ΡΠ) ἐμὲ ἴὲ σδπηοῖ ρ858. 
28. 45πῶὴ λε---ἃαὶ τιᾶρ ἴμ5 τι βεγα ὈΪῪ ἐγεαϊθα (27)--- ογερεδίθς 

ταν ἐξξο α γοίέθη ἐλέρρ--οἶθι ρατγίίουϊατ (566 ου 58) τνογπι-οδίθη 

ψοοά,---αμπα ἠΐλο ἃα ᾽ποίλεεαίεε ραγσ. (ἃ ἴσα ἀσκῷ, 
Ἰαῶν «οἱ, πᾶσ ἃ τοὐπο-δξίη, ἐ.6. ΡΣ, Ατατλ. ΒΒρΥγ, απ. 
2114. 16, ἦτ ε«, 3 ἸωοΣ, ἔογ. ΠΌΠ; ἔογ πδΔ οὗ ἃ ναϊοτ-βκίη, οἵ, 

105. ο' ὈΡ5 πριν. Βα. δάορί8 115 γτεδαΐϊηρ; δαὶ Δ γε! 45 ἃ 
Ρεγίδβοι Υ ϑδαι βέδοίογυ βεῆδθὲ. ἼΤῇα 3γὰ ρεγβοῃ, [ὉΠ] ονηρ πα 

1ϑὲ ἰη ν. Ἁ, 15, βοναναγ, βοπιαννῃαὶ νυν κννατά ; δῃά ἤδησα ν.8 

α5 Ῥδθη βυρροβεά ἴο ὈῈ οἰἴπογ πιὶβρίδοαά--- Με. ψνοιυϊ]ά ρίδσε 1 

δἴϊογ 1435, ϑρέ. δῆϊεν 1455, δηὰ Β. δἴϊεγ 148, ἐπουρῇ ἱπ πεῖ τπογ 

Ῥίαοβ νψουἹά ἰξ ἀργϑα νεῖ] ἢ πα οοηίεχί---οὐ (Βυ.}) 4 ροββ 
δάάεά ὃὈγ ἃ ἰαίεγ βαπά. ΨνΊ Πι.᾽5 ἐχρίδπαίίοῃ οὐ 1457. 1455, 

δ τῦϑὲ 6 τοπάογοα 12, δηά ν}} τεῖοσγ ἴο ἴπ6 ““τοοῖ ᾽" οἵ ὥς, 

Εογ 2ΡῚ3 (ηοΐ Ὡ2ΡΊΎΞΣ, 845 ἰβ βθηδσγαὶ πε (Π6 βυδβῖ. 15. ποῖ 
ἀεβηεά Ὀγ δη δαάΐ. οἵ γεῖ. οἱ. ἕο! οννηρ), οἵ. τ4Ὁ δ 1616 4118 ,88 
(Ὁ 1.); δπά 8ες αἀ-Κ. 1:2δο, 3; Ζ6χ. 2ογό, ἔ, 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΙΝ. 

2. [35] σου]ά αἶϑο (οξ, Ἴδῃ" ἱπ δ) θὲ ροϊπίθά 85 ἱπιρῇ. ἈΠ; 
ἷπ {Π1|5 οαϑα ἴῃς οοηδίγυοίίζοη ἰ5 ΘΧΘΟΓΥ 845 ἴῃ ν.}0, τῆς ἢγϑὶ 

ἔο!Ποννίηρ ἱπιρί. ἢ σατο οοηβεο. Ῥεΐηρ᾽ ἱπ δοοογάδηοα ψἱἢ 

τ. ὃ 8ο, ἴδε βεοοπά ψτ Ὀγ. αὶ γ6, β; ἰπ 3 τῃε νῦ. ἰ5 μέ. 
οὔ Ἔχρογίθδηοο (τ. ὃ 12) Ὁ] οννεά ὉΥ ἴδ6 ἱπιρέ. τ τῦατο οοη- 
βεοιῖννε (τ. ὃ 80). [{ 15 ποῖ οεγίαίη {παι (π (ἄνθος ἀνθῆσαν) 
τοδά αἰβδγεηεν ἤοπι 9: ἱπ δὴν οδβα ἰΐ ἰβ ὑπηθοαββατΥ ἴο 

βυδδιτυῖς ΥΥΣ (ντ.) οὐ που" (Β6.) ἔογ πευῦ; ἔογ δεν 15 υβεὰ οὗ 
Ρἰδηῖβ (1 Κ. 512, 15. 111}: {κ᾿ δῦ (οὗ ρίδηε [{ξπ|, δι». Ῥβ. οοὔ) ἴὲ 
5 ἢογὰ υϑβεὰ ἤρτγαινεῖν οὗ πιδη, ἃ5 ἀγα δ ἱπ 24 δηά ΠῚ δηά 

ῪῸῪ ἰπ Ρ5. 9ο23.] 

Ὡ ΜΙ ΝΥε δανε ρᾶγβϑι!εῖ ἔογπι ἱπ 1816 ὅθ᾽, 243 δπὰ 
Ρβ. 37} Ῥ)Ὁ; οἵ, ΕΞ θ᾽) γρ, ῬΒ. οοὅ. [Ιἐ Βαβ ὅθδῃ 

᾿ υδδεοπεοά ψβοῖπογ π6 ἢγδὲ ἔουγ οὗ ἴπεβε ἔογπιβ ἂτὲ Καὶ, 
ἔτοτι οῦοο, ἴο ὥγοοῤ, ἰαπριέρλ, οορη. τ ἱτἢ προς, ογ ΝΙξ,, ἥτοπι 

ὅρρ, ΡΆΓΑΪοΪ ἰο ὯΘ (οἴ. Ῥ5. 588 ΟΝ Ῥ5. 11810. 11. 15 

ἘδῸΝ 5  Ὁ723), ἰο οὠμξ 677 (Ρ5. φοδ, νἸῈἢ ἐπα ἱπιρ!οἷὲ σορη. ρίορ. ἃ5 
βυδ)εοί, ΆΘΌΠ). Τῆς Ἰαϊῖογ γεηδεγίηρ᾽ 566 πι5 ἴΠ6 τπογα ΡγοΟῦΔΌΪς. 

δ ἰβ πιογα πδίυγα!γ οοπηθοίεα τῖτῃ 0 τπδη τ ὅθε; ἀπά 
νἢ16 ἰπ πη οὗ ἴΠ6 ραββαρδβ αἰϊπεγ βεῆβε ψουἹά βυΐϊῖ, ἰη [οὉ 

24Ὁ Ἀὲ ομξ ο77 15. πιοτὰ βυϊζαδ!α (πδη ἐἶγοοῤ; δπὰ ἴο Ῥε οωξ οὔ 5 
50 ἃ σοπιπιοη ἕαϊε ἔογ ργαββ ἴπαὶ {π6 οδ]εοιίοη {παῖ ἴο νοῦ 

ογ ἑαηρμέσα ἰβ νῇαῖ πΊογα ΠΟΓΠΊΘΙΪΥ Πᾶρραπβ ἴο ἰΐ, ἀοε5 ποῖ 

ἀπιουπξ ἴο πιαοῃ. (Ἷ ἐξέπεσεν τε 553, ἀπε Μεῶθς ἀτοαν (868 
[5. 281 τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσόν -- Ὁ3) ΤῊΝ, 4 408), τ Βἴοι πιϊρδς ννο]! 
Ῥε ἴπ6 οτῖρ. γτεδάϊηρ; 50 θὰ. 

3. ΝῊ] ΘΒ, Με. Ὁϊ. νντ. Βὶ. Βε. Βα. Ῥυ. ἱπίῶ, ἴῃ 
Ῥαίίεογ δρτεεπιεηΐ ψ τἢ {πε σοηίϊεχί. ΕῸς (ΠπΠ6 ἐπιρῃαῖίς ροβίτίοη, 

οὗ, ση. 12}3, 25. 129, 1 Καὶ. 1585, 18. 57}1} 583, 76γ. οὗ, ΕΖίκ. 2232, 
Ηοϑ. 2:ὅδ: 566 ἔγίμεγ Ἔχαπιρίθϑβ ἰῃ Ὀγ.Β ἢ. ΟἹ 1 5. 15. 

εἰ 
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4. ἸΓ ὙὮ] (οονεά ὉΥῪ δὴ δοουβ. οὗἩ ἔπε (πίηρ ἰοηροά 
ἴον, 85 Ὀϊ. 2857, Εχ. 1τόὲ αἱ. Ἵπις δῦ ἷς {6 ἰογβαϑὶ ροβϑβίδίε 

βίδίεπιεης (Πδὶ πὸ ΓΠΐπρ ἀδείγεα 15 ἱπιροββϑὶδῖίθ. ὍΤμς οοπΐεχί 

οὔ Ὀο(ἢ 5:65 τοϊαίθβ, βονανογ, ἴο ἔπ 5ῃογίπθϑϑ οὗ πιδη᾿ 5 [1ξ6, 

ποῖ ἴο {πα 5ἰπξιπεββ : ἤδπος Β]...3 Βα. ἢ. Βιυ. τεραγά πα 

νεῖβα 8ἃ5 ἃ ποῖβ τυγιζίθη ογρίπα! Υ οἡ [πε πιαγρίη, δηὰ δἔϊοτγ- 

τνναγάβ ἱπιίγοάυοοα ὈΥ εγσγοῦ ἱπίο {πε ἰαχῖ. Ὁυ. ἀείεπάς πε ν., 

τερδγαϊηρ ἰξ 85 βυρρεβίίηρ ἴῃ6 στουπά ψὮν αοά 5δοιϊά ἀδ6α4] 

ἰε85 5 ΠΡ ΠΕΪΥ τὴ πιᾶπ: δἰη 5 ἱππαΐθ ἴῃ δῖπι; οὐρδῆξ ποῖ 

1η15 ἴο Ὅς ἃ πιοῖίνε ἕο Ηἰ5 ἐογθεαγαποθ Ὁ. Ἰεηρίποηβ ἢ ὉῪ 

Ργεῆχίηρ ΓΙ ΘΠΌ, “ποῖ οπα 15 τοϊδδοιέ 5'π"; Ῥὰξ {πϊ5 βίγαϊῃβ 
ἀπ} {Π6 Ὁ. 

5. ἽΡΙ (Κ1.}] »ῇ 15. ογ ρί πα! βοπιθεμίπρ' μέ ἐπ (18. αἱδ 
τ ῬΨῸ γθ03 ῬΡΠ), ἀπά 530 βοπιδιϑίπρ' ἑποίροα, οὐ ρηργαυδαῖι, ΟΠ. 
βἴοῃβ οὐ πιεῖδὶ, ζ2.6. ἃ σέαίμέε; ἴδῃ πιογα β΄ ΘΠΘΓΑΙΥ βοπιϑιμίηρ 
2γεφονδϑα, ἴῃ ταῦ αἰβδγεπε ἀρροδίίοηβ (Ζ6χ. 349) 85 8 2786- 

φογέδοαῖ αἰϊοτοαηοα οἵ ἴοοὰ ((η. 4733, Ῥγ. 308), ἃ 2γεξογίδοαϊ ζω 

(ἔν. 611), Πετα απὰ ν.ἷἶδ ἃ 2γεφογίδοα ἐέρεῖ ἴῃ εἶπα (οας ἴδ6 
αποϑοιίοη Ἡν δαῖμον ἰ αἷθο ἀθηοΐεβ ἃ 2γεφογιδοαῖ ἐζρεῖξ ἴῃ βρδσα, 
566 Ρἢ]]. πη. οἡ 2619 ,810)͵ 

ΓΦ] ἀ ἔθου, Σ' ἔταξας, Ἔ  οοηϑβεϊευϊπε!, νοι ροΐπε ἴὸ 

Ἐν; 80 Βα. Βα. θὰ. ὙΤπαγα ὁοσυγβ ἱπάθεά ἱπ 2826 ἼΘΌΟ νι... 

ὉΠ, Ὀυϊ ΡΠ 85 ποῖ ἴπεγα [πὸ βαπια πιθδηϊηρ᾽ 85 ἤαγα. 

6. Ὁ2.)Ὸ] ,2 πον τροη ἰπι,---ἰῆδὶ ΤΥ ἀπέποπαν ουα πΊΔΥ 
ταβϑὲ ρον Ἦϊπ) πὸ πιοσα; οἷ. 6... οἷ, Εχ. 1852, Απι. 555, ]ση. 111 

(Ζεχ. γ588, Ὁ). 
Ἰ δὴπι 15 ἴο οδαφό (ν.Ἰ “ἢ, ἀδεῖτέ, ζογόσαν; ἴῃ τηδδηΐπρ 

ἴο οδαφθ (50. ἔτοτη ἰδθουτ), γεβί, ῖ5 νεῖ ἀουδίι! ; [86 ΟὨΪΥ 

ῬΆΓΑΙΙεἰ Ῥεΐπρ' τ 5. 25, ῆαγε, πονγενεγ, ἽὩΡ 1δ1Π βῃου]ά αἰπιοξῖ 
οετίδίπν 6 τεαά ἔογ ἽΨ Ἰ91Π, Βοαά 51ΠῚ, ἀγεῖ ἀἀἰδεῖτέ, ,ογόδαν 
(Απι. γὅ 41.}; 80 Βυ. Βε.Κ 58.; Οτγ. δ ΠῚ, δλαέ λδ σιαν λαῦθ τεσέ 
(ἰπιρετβ., 85 3152; Ὀὰΐ ἴξ 15 ποῖ σεγίαίη ἐμαὶ ἵνα ἡσυχάσῃ 
ταργθϑθηῖβ [ἢ]5. 

[. .. ΓΚ] πγι, ὦ ἑαζο ῥίδασινε ἐπ, δηζον, υὐτῃ τῆς 
80ο., Φ.9΄. Ῥ5. 1το2᾽'δ, ἸῸΝ πεγα νἰγίιδιν τε λὲς (ἢ πϊ8Π6α) ώ4»--- 
1πε Βοὺυγ ἰοαγά βιιπβεῖ Ψῃθὴ Ὧς γεοαῖναβ 85 ψαραβ (Ὠς. 2416) 
δηά τεβίβ (715). 

240 
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η. ὙΝἽ] τ. 124, 1236 δηὰά Οὖς. ; οἴ. Ῥτ. 1913. 

Ὁ] ἴῃ Καὶ (οὗ ἃ ρ᾽δηί) ἴο δορρι ορε, ἱ.6. ἴο εῤγομέ (Ῥ5. οοδ- α 
ἢδπν ΥῪ ἼΡΩΣ :ἢΡΠ᾽ ὝΠΟ ἽΡΩ3); ἰη ΗΙΕ, το γέησι (15. 4051), 
οὗ, 85 ἢετα, ἴο τάστο πδτολιθες (6--Κ. 526}, 1.6., οὗ ἃ ρδηΐῖ, ἰο 2. 
"ον ,ηεςὰ σλοοές, οὗ ἃ Ὀονν (293), ἴο ἀδοῤ ,ηεσλ πὰ ρ᾽!δὉ]6, ορρ. 
ἴο οἷά, ἀτίεά ἃρ, ἀπά υ5ε655. 

8. 7] α΄ Κ, 536; Εν. 8 1226 (8ςο. ἴο ἘΜ. τ δη 
ἑπολοαξέυδ ἔοτοξ Ξξ ξδη θοῦ; 50 ὈΠῸΣ, 2013 εαἰμίσοεοσγα; γηΌδ, 

Ῥβ. 2716 ἴο δφοοριδ σομγαρεοις; ὙΠ, Ῥ5. 491} ἀίδεσοονε; ὈΦΠ, 
70. 216 οἰμρόδοονα; ὙΜΌ, Ἀπ. τοῦ] οσορέθνρε 0675). 

9. ΤΠ] διέ μονἐὰ διάς οτ «λοοίς (α--Κ. 539); Ῥτ. 141} (Άρ.) 
ΠΡΊΩΝ ΟΡ δ Ὁπδι, Ῥ5. 9215 ΠΡΊΩΝ ἸἩΣ ΤΟΣ; ΠΥΊΥΠΔ. 

ΤῺ »)] ΞΞ 2ηυάμοο, ἃ5 απ. αἾ3, ΕΖίκ. 1γὸ ἃ]. (265. γο4δ, 2). 

122] τογεοίλέηρ (ἔτ65}}γ} φ:αμέσα : (ᾷ νεόφντον. 

10. ΦΌΤΤΗ ἡ δἴον πιδ", Ὦγ. 80; α-Κ. τττΖὦ. ΙΓ τῦπ πιδδηβ 

ἴο ““ψαβίθ αὐναν" (ΕΝΝ.), δὴν ννογά πιᾶὺ πιδᾶη δηγίμίηρ᾽ ἴῃ 

Ηεῦ. Τῆς) δὗπ πιεδῃβ, 85 ἴῃ Αγαπι. (Ὁ δηά ϑγγ.; δι». 
φν 

-Ξ- ἄνανδρος, ἀσθενής, ῬΘ. 1205), τοσαξ ; ἰξ ἄοε5 ποῖ ὄνβϑῆ, 85 ἰβ 
Βοπιοῖϊπ165 βαὶά, πιθδη 2φὌγυσέγαίε (ἐχοαρί ἴῃ ἃ ἢρ. 56η56), δπά 
1 ἰ5 ορροβαὰ ἴο Ἣ) (71. 4119. 8 ὍΣΣ ἼΘιΝ τη, Εχ. 4218 «(6 
δηβννεσίηρ᾽ οὗ ΠΥλΌΠ," ορρ. ἴο ““{π6 ἀπβιυνογίηρ᾽ οὐ 2); ἰπ 

Εχ. 1718 τοδά ΘΡΠῊ, τοεαλδηδα, οἰϊοαδίθα, ἀ5 ἰπ 10. ταῦ, 
ὉΠ ΠΕΣ ΒΡ, (μονυ) ἔον ΠΒῪ; ἴῃ 15. 1413 δ» φύπ Ἵδηποῖ 

ῬΟΞΒΙΡΙΥ πιθᾶῃ “ἢ αν ἰονν ; τά. εἰἴποῦ Ὁ) 59 ὄγῆο οΥΓ τη ὃν [ΓΩ 

([γἱπρ) 2οτοογἦδες οὐ ἴῃ οοῦρβεβ. (ὅ ᾧχετο -Ξ ΤΌΠῚ (56ε ν.39 τοῦ, 
(ἃ δπὰ 341), δπὰ ἐς ρύηϑ, ογ δνεὴ (τ. αγ. Βυ.) ἢ5Πν (95, Ρ5. 
τοῦ; οἵ, ἀπέρχομαι ἴον ὑπ, τ 85. τοῦ, Οἱ. 412, Βιυ.), ἔογπιβ ἃ 
Ῥεξίογ βεαμεῖ ἴο ΠΟ" τπδη ϑὐΠῊ ; δπὰ εἰΐμες οἵ 18 656, ἰξ πιυβὲ 6 
δάἀηχγιτεά, πιᾶν νν6}} Ὀς τρις. 

ὙΝῚ] (τ οὐκέτι ἐστίν, ὅς ̓σιοδαδο, νοῦ, υη]1655 ρᾶγα- 
Ρἤγαβαβ, νν}}} σχργθβϑβ [0] οὐ 3); 8ὸ Μα. ϑρέ. Βεὲ. Βυῖ {Πϊ8 

--αὐἰΐε ἀρατί ἔγτοπι ἴπε ἕδος ἐπαὶ δἱ ἰεαϑὲ γεῶ (45 ἀϊβείηος ἔγοπι 
2) Ὁ) 5 ἔουπα ΟἿΪΥ δεν νεγὴβ ἱπιρὶ γίπρ (1 5. 92), ογ δχργαβϑϑίηρ' 
(35, Ρ5. 6οἿ, Ῥγ. 135 145 2ο(, 15. 4117 “οἷ, ΕΖίκ. γ35 1) ἃ “οαγολ--- 
15, 85 Βυ. υ. Ῥεδΐκε 411 γεπιαγίς, πλοῦ ἱπέεγίογ ἴο {πὸ αὐδβιϊοτ. 

δεῖ. Β6. αγὲ βυρεγογιἰοαὶ. ““Ἴῆς αυαδιίοη,᾽" {πὸγ ἀδοίαγα, “18 



χιν. γπτᾶ οἵ 

ουἱ οὗ ρΐαοε: ἔογ Ὁ. 2 ἰἴεαᾶνεβ πὸ ἀοιδιί ἰπαὶ {ες ἀεδά πιδη 
νν85 Ξυρροξαά ἴο 6 'ἰπ 5860]. Βαῖ ὕροη (δὶ5 ἀγριιπιθηΐ δ} 15 

Θαυδίγ ουἱ οἵ ρίδοε : ἔογ ἰξ τς ροεῖ ἵκπὸν [παΐ {π6 ἀεδά πιδη 

ψ 85 ἴῃ 5Π6οῖ, ον οου!ὰ ἢδ 8840, ““ δηὰ δε 5 ποῖ ᾿ῦ ΟΡ νίοιι5! Υ 

Ὁοΐ Ῥάθρε ἐς Δ6 δπὰ 772 ἐς ποέ τυυβῖ θὲ υπάεγϑίοοά τυ ἴῃς 

βᾶπια ἰδοῖϊῖ Πἰπιϊταϊίοη, “ΚΝΏοτα ορ φαγέλ Ῥ᾽" δηὰ “" ποῖ ορ σαγέλ.᾽" 

Ὃ, πὲ» ἀπ οἴδιογ ἱπξειτορ δἴνεβ ἀγα σοηβίδην υ5εἀ ἴῃ ΗςΌ. ψ Ἰ ἢ 
1π6 ἔογος οὗ ἃ τϑοείοσγίοαδὶ περαῖϊνα (πὸ ὁ», πὸ τολθ7.6, ποΐ, εἴο.); 

5866, 6.,»., 20 ἡ, 
11. Ματῖεά ἔγοπι 15. 19" ΡΣ 2ἼΠΝ ἽΠ)) ὈΣῚΘ ὯΝΘ γ6) (οἵ 

της ,2ἴμέμρε ἄβδοδυ οἵ Ερυρῖ, [88 Ὁ" δηὰ [π6 ἽΠ) Ὀείηρ' (πΠ6 ΝΙ]ε) : 
τῆς ροεῖ δρρί!εβ ἴῃ νογάβ πιογα βἜΠογα γ, ὯΝ δανίπρ πὸ ἀουδί 

τ 86η86 οὗ 4η ἰπἰδπά 568 ογ ἰαϊε (85, δ...» ἰῃ Π3 Ὁ). Ὁ]. Βε. 
θυ. 5ιγκα ουἱ {86 ν. 5 (Ὠυ.) ἃ ““ που [655 ππᾶγρίπα] οἰϊαίοη 
ου 19." το ψῃϊοῖ (αἴογ 192) 135 α150 Ῥθίοηρβ : Ὀοίῇῃ, ἐογροϊίθη ὉῪ 
ἃ 5ς.γἶρα, ἰπ {πῆ οπά ἐουηπά {πεῖ νᾶ Πεγο "ἢ: Ὀὰυ. π5 Οπλῖ5 11 

δἰϊορείμον, πιαῖκεβ 10. 138. 5 ἢ 6. αυαίγαϊπ παγα, ἀπά 19. 135. 305.Ὁ 
1π6 αυαίγαϊπ αἴεν 185 19. Βξ {πε86 ἰγδηβροβιτίοηβ δγα 
νἱοϊοηῖ: 135. 15. πιο πιογα ἔογοϊδία τνῆογα ἰΐ ἰ5 ἤδη δέϊογ 19, 

δηά {π6 σοπιραγίβοη ἴῃ 1}, 80 ἔδγ ἔγοπι Ὀγθακίπρ ἴῃ6 σοηποχίοῃ 

Ὀεΐνοθη 10 δηά 15, ἔογπιβ δῇ οἴεοϊϊδνε ἱπίγοάιυοίίοη ἴο 13, δηπά 

5865 πε τεϊηξογοοπιθηῖ, ἰηῃ αἰδεγεηε τνογάβ, οὗ ἴπῸ6 τπουρσπὶ 

οὔθ, Ἐογ ἴδε οοπιραγίβοη Ἔβχργεββαά δγ ἴῃ Ὁ σώσοφμαΐίοπὲς ἰη 13, 

566 195, Ῥτ, 2 2614 αἱ. ; 2Ζ6χ. 2536. 

Ὑ01Ὲ] ὙΠ6 σοπιῆοη Αγαπὶ. νογά ἔον ρυ---ἰη Ηθῦ. ἕογο, Ὠΐ. 
4225,1 5. οἵ, [6τ. 2556 (ἰἀχὶ ἀουδίξι, θὰ: ποῖ οαγίδίηΥ γοπρ᾽ : 566 
Ὁτ.,.76᾽.,Ὁ. 3391.), ΡΥ. 2οῖ ἢ, υβυδ!ν τ ἢ [ῃς ἔοτος οὗ ““ρὺ σα»." 

12. ὉὈΨ ὙΠῸ Ἵ"] ΓΒ ὀσουγβ Ὀδέογε ἃ βυῦδϑβί. ἰῃ 15. 145 ᾧ, 

πο ΤῈ ΠΞΟ; δηά 02, 520 οἴει βεῖογε δὴ ἱπῇ, (50, πὸ 
ἄουδε, τὴὸϑ Ἵν, τ. οὐ Ὠϊ. 38; Ζόχ. 1174). 15. 145, ἀηὰ {86 ἔδοὶ 
πὶ τῆς ἱπξ, ἰβ ἃ βιιῦρϑβῖ., πιᾶὰν ἀείεηά Δ Ἵν πεγα; δυΐ ν02 ἰ5 

πλοῦ πΊογα ἔγοαῦυεηο!ν υϑεὰ το περϑίϊνα ἃ βιυῦϑβί. ; δηά νὰ 

πᾶνε νῖσε ὗ Ἵν: 5. η27 ΤῸ ὧ3 Ὕ, Μα]. 4319 ἡ ὧβ 
(ἃ ἕως ἂν ὁ οὐρανὸς οὐ μὴ συνραφῇ (3 ἄοπες ποη οοπϑαοίυτ),--- 
ΡτΟῦ. ἃ Ραγαρῆγαβε: ᾿Α ἕως ἂν κατατριβῇ (ψἤεποα Ἐ ἄοπεο 

αἰτοναίμν), Σ᾿Θ (πὶ ἕως παλαιώθῃ, 358 ἢ, 10. ἢ.) Ἰλο,", 3-:. 41] 
-- δ᾽ ΠΙΡΞ Ἢ (ἔοτ ̓ 4. 566 α(. 1813, 15. ςτὖ, ΕἸ614) {1 ἐθα μδανβηβ 
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667 ατοα»ν (50 Οεῖρεγ, σελ», Ρ. 417; ΒΙ. Βε. Ὁυ.). Ι{ ἰ5 
για, ΠΩ 15 υδεά οὔπε δάνθηβ δηὰ δαγίῃ, 5. 1ο)ῆ ὑ05) Ὧ33 ἘΡ), 

5. 516 πη 29 ὙΝΠῚ ἸΠΌῸΣ [09 ὉῸΨ 3, ἴο ἄδποῖβ ἐποὶγ 
δτδάυδί τυδαγίπρ ἀὐναν ; Ὀυϊ ΠῚ ἽΨ τπ6 δρβοϊΐα παραῖνα 
ΟΣ (ον 83) 15. πιογα ἔογοϊ 16. 

ἽΝ] με οἤαπρε ἴο βἰπρυΐατβ ((1λ ᾽4 γρ", Θ (Εἰεῖά) 
ΘῸ ἢ πὴ: ΒΕ. Κ Ὀυ.) 5. ποῖ πϑοεββασυ: ἤθη ἃ ρυγυμ οὗ 

ΡεΙβΟἢΒ ͵ἰ5 ΞΒΡΌΚδη οὗ ἃ σβδηρδ ἔγοπι 58. ἴο ρἷυτγ., οὔ υἱδό Ὀδγεα, 

5 ἔἐγεαιθηΐῖ ἱπ ΗθΌ. ροδέγυ (οἷ. ου 2139). «Βυ. ψουά αἰίδοῖ 135 τὸ 

1 (ο, 19), πιακίηρ᾽ 135. 5. Δ ἱπάερεπάεηι ἀϊκείοι, ἀπά 530 ἰβανίπρ' 
ἴδε ἔννο ρίατγα β ΌῪ {πα πΊβεῖνεβ. 

14. ΓΤΤΙΠ] ὅτ ξήσεται, ῬτορΑΟΪΥ ἃ ἀορπιαῖϊο γεπάδγίηρ', 
ἱπίεηἀεὰ ἴο πιακα [οὉ δῇῆγπιὶ ἀϊβι ποῖ τπ6 Ἰβουρῃὲ οὐὗὨἨ τπ6 
τοβυγγεοϊίΐἾοη. ΟἿ, ἕως πάλεν γένωμαι, ἴον 145 "ΒΤ ΣὉ3 ἽΡ. 

Πα., Βονγανθγ, ΒΌρΡΡοβθβ (Ὁ ἴο ἱπιρῖίυν, ἔογ Π, ΠΠἢ, νποα 
6 δάορί5, ἰδἰκίηρ᾽ Ὀϊὲ 85 Ἔχργαββίηρ᾽ 4 ψυἱϑῇ (Ρ5. 819 οκἵ δ]. ; 
α-Κ. τοιδὺ, 1 ΟὨΪΥ ἃ πιᾶη τηΐρῃὶ ἀϊς, δηὰ ᾿ἰνα ἀρ δίῃ] " δηά 
τεραγαϊηρ' πε [πὸ 85 ἔπε ἰαϑὲ οὔ ἔπε αὐυδίγαϊη, 135 δ 5 14", 

15. ΟΞ] Καὶ, Ρβ. 1γ27; ΝΕ. απ. 4189. Ῥε, 8451 

(Ζερῖι. 21 05) εἰ τ ὠπιαδαςλεα; 866 Ὧ οὗ ΡΒ. 35 69). ΤῆΘ 
ΝΙΣ. θεΐηρ οογίαϊπ ἰπ απ. 31, 5. 84, Βυ. ψου]ά τοδά ἴξ αἷϑο 
Βοῖα δηά 58. 113, 

16-17. Το {μεβῈὲ νεγβϑεὲβ ἀδβογίδε Οοάἷβ φηγοροηξ δἰτυάς 
τονναγάβ [οῦ (5. Εν. Ὀϊ. Ὁε. δ. δηά πιοβϑὶ) οἵ ἄο {δεν 
ΟΔΙΓΥ οἡ "6, ἀεβογίδίπρ ναὶ Οοα᾽ 5 ἡμέμρε δἰτυάθ νουϊά Ὀς, 

1 πὲ Ψεγα ἴο δοῖ 85 ἀδβογ θεὰ ἴῃ 16 (30 {Ππιδγοϊϊ, Ηἰ. Με. 
δϑιυάοτ, δηὰ 6β5ρ. Βυ.; αἷβο Ηο.) [ἢ {δὲ ἔογπιθγ οδβθ, Π6Ὺ 

011 ὈῈ τεπάεγοά : “"Εὸγ (ρἱνίπρ πὸ τϑάβοη ἔογ πε ργεσεάϊηρ' 

5865) πονν ἴπου πιιπιθαγαβίὶ ΠῚῪ δίθρϑ (ννδϊοπεϑὲ ΠΊῪ πιονὸ- 

πιεηΐβ δ] οι 51γ, 85 1 1 νεγα ἃ πιαεΐδοϊογ; οἵ, 137, Ποβῖ που 

ποῖ καρ τναῖοῃῃ. Ὡροῦ ΠΊΥ δίῃ Ον ΟΦ, δ5 διὲ ὍΨ, 2 5. 1115 

(ῥιετεῦν, 85 οἴϊεη π᾿ βοπῖ Ὀοοῖβ; Ζόκχ. 414), οὗ ]οαὉ Κεερίηρ' 
νναῖο ὑροῦ ἘΔΌΡΔΙΠ-Απηπιοη; δηά, ἰῇ 4 ἔγθηα νυ 56πβα, οὗ 

Κααρίπρ' νναϊοῃ ονοῦ 50 δ8 ἴο ριιατά, διὲ δῦ, τ 5. 2615; ὃ ἼΟΨΦ, 
1 5. 2616, Ργ, 211 653; (ἢς αιαδίίοη ἱπάϊοσαξοα Ὀγ {πε ἴοπε οὗ ἴῃ 

νοῖςα, 6-Κ. τδοα, δ; ογ Ὀδίξαγ, ψἧεῃ δα Εν. ὈΪ. Πα. ἼΒΨΠ κό, 
Του ἀοβί ποῖ 2αςς συον (Μῖο. γ18, Ῥτ. το]; οἵ, ο. 731) ΠῚ 51) ἢ 
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ΜΥ ἐγδηβρυεβϑίοῃ 15 βεαίε ἃ ὑρ ἰπ ἃ Ῥδρ (Ηοβ. 1312; Απά ἰδοὺ 
Ρἰαβίεγοβέ ονεῦ (135) ΠΥ ἱπίᾳυϊίγ (Κεαρεϑὲ [ξ βεσουγοῖν ἔαβίθηθα 

υρ {ΠΠ πὰ ἄδγ οἵ γϑοϊκοηϊηρ)." [Ιπ {86 ἰαϊίεγ οδβϑα {ποὺ ψ1}1 Βα 

τεπάεγεά : ““Εογ ἴδδη ἴπου τοομζαδοί παΠΊΡΘΓ ΠΥ βίερβ (αη 566 

{παῖ 1 πιαάβ ἢο 5110 "; οἷ. 215 ““Ποῖἢ ποῖ λδ6 566 ΠΊΥ Ψαγ5, δπὰ 

ὨυπΊΡΟΓ 41] ΠΥ 5ἴερβ ἢ" αἷβϑο “1 νου ἀδοίαγε υπῖο Ὠἰπὶ {86 
παΠΊΡαΓ οὗ πιν βίερϑβ," ἰπ 415); ““ὙὝΠοιι το ασεί ποῖ ἱκεαρ τναῖςἢ 
Ὁροῦ ΠΙΥ 5ΐπ; Μὺυ ἰγαηβργαββίοη (τοομζαῖ δ6) βεαϊεὰ ὑρ 'π ἃ Ὁδρ' 
(ἴο ῬῈ Ὀτουρῆϊ ουἱ δηά τγαπιθπιροσθά πὸ πιογα), Απά ἴδοι ἡ 

τοοιρϊε5ὲ ῥβοπῃ) Ραβῖθγ ονοῦ (εἰ ουναβῆ, ἢρ. ἔογ ρδ]11816) πὶν 
ἰπϊυϊγ." Βυῖ [6 ἢτβὲ οὗ ἔβεβα ἵννο ἱπίεγργεϊδείοηβς τῦᾶβ 
δἀορίεά ἴῃ Ζ.ε Βοοξ οἵ 7)οδ (1906)]. 

18. ΚΡ ἢ 2 ὙΠ] δ35), δι. οὗ ἃ ἥονετγ ογ ἰεδέ, 5β6βπὶβ ἴὸ 
σοιδίπο πε ἰά6α5 οὗ γμηέρρ δπὰ μεϊζέμρ; οἵ, 15. τδϑ ὙΠ "2 
ΠΡ ΠῚ ΓΡΕΞ, Λγαέηρ᾽ απ γαϊίέηρ᾽ ἴὰ τορατὰ ἴο [18 ἰ6δξ, 281 
ὕ5) ΥῸ, 344 ἴδε πδανθηβ Ψ1}} τοὶ ἀπά ε γο δά ἂρ {|κε ἃ βοζγοί, 
ΤΟΝ ΠΡΒΝ5} 8) 5 ΠῸΡ 08)} ΟΞ) ὈΜῺΝ 05), Ῥ5. 18; ἢρ. οὗ 1π8 
εαγίῃ, ἴο τούζλδγ, 15. 244 Υγη ΠΡΩΣ πρϑε; ἴο οὐηξ ἐρτοι 
ἐχλαμείοα, Ῥ8. 184 ψ3 ἼΣ) 23, Εχ, 1818 (Ἰείθγο ἴο Μοβεβ) 

ἽἼΟΡ ἼΦιε ΠΙΠ ΡΠ ὮΣ ΠΠΙΣ ὮΣ ὅ8") 55), ἴξ ἰ5 ἴπυβ ταῖμογ ἃ 
δίγδηρε ψογά ἴο ΔρρΙνῪ ἴο ἃ πιουηίαίῃ (ΕΝ. ““σοπιοίῃ ἴο 

πουρθι᾽ 5 ἴοο ἔγεε ἃ νεγβίοῃ). 9111 16 της ρεγῆαρϑβ ὃδ6 υϑεά 

ἢρσυγαῖίνεῖγ ἔογ ογερρριδίο στοὰν. 80 ὩὉΪϊ. δ. : ““Βυϊΐ ἃ πιουηΐϊαὶπ 

τα] Πἰπρ᾿ ογωρ»ιδίοίλ ατοα»"; Ὦχυ. ζῶν ὕω, “Βαϊ ἐνβϑη ἃ πιουπίαϊῃ 
ογρεδίεέλ ατὐα»" (“ἴδε “ἀνεπ᾽ ἰ5 ἱπηροὰ γῪ ἴπῈ δπιρῇ. 
Ροβίἴοη οὔ ἽΠ δηά Ὃν"). (τῷ θοίῃι ὀχργεβδὲ Ὁ8ὴ ἕο 15); 
Βεποα [4ρ. 55:5. Βε. Βυ. 98) Ἐ), “Βυϊ ἃ πιοιπίαίπ σωρεῖν 
“)αἰοίλ (6 αἰ υϑίοη Ὀεΐπρ' το ἢυρ ρίθοες οἵ γοοῖς μυγίε ἄονῃ 

ἃ τιουηϊδίη ἴῃ ἃ ᾿μυπάοτγβίογηι, οὐ ἔ8ΠΠ| Πρ’ ΟἹ τὨγουρ ἢ τΠ6 βῖον 
δοϊίοη οὗ ἴῃς νεϑδῖμεγ); Βυ. (411.) ἘΣ δῖ), ἃ (8116 πιοιιηιαίῃ 
(ει, 845 Ὠΐϊ. 21] 41.) τυϑαγείλ στοὰ» (οἴ. οη ν.13. [ΎὍΨἤογὰ ἀγα 
ἰηαἀιςαίίοηβ ἰῃ τῇ6 ΜΘ δαὶ τ. ἀουδίεά ψδοῖπος 4Πἴ, ννΒϊοἢ 
δ ἐο!]οννεά ἴῃ ἔπε ἰγαηβ᾽διϊίοη, οὐ δΥ οὗἩ π6 ργοροβϑά Ἂπιοηάδ- 
τίοηβ, ουρθε ἴο Ὀ6 δοοερίαδα 85 βα(ἰβέδοζογυ.) 

ῬΓ] ἃ παλαιωθήσεται, ἔτοτι ἴῃ Αταπι. 5επ56 οὗ ἴδε χ; 
566 οη 217. 

19. ΠΣ] Ἐχ. 306 (ἱηρτοάϊεηι8. οὗἩἨ ἱποβθηβεο); Ρβ. 184 -- 
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2 5. 2248 (ρ΄. οὗὨ ἴοε5) [. ὅϑ.γτ. ὧ..., οὔ. ἔογ συντρίβειν. 

Εογ {πε ογάδν' (οὈ)., νΌ., 5ι.8).), Ὠτ. 298. ι; α-Κ. 142. 2α. 

ΠΌΤ] υἱτ ππνθο, ἴπ6 ρίυγ. Βεϊηρ᾽ σοπβίγυθα 85 8 οοἱθο- 
ἔνε (α-Κ. 1451); οἵ. 2011} 2) ηοἹδ, Ις. 4418 ςο15, Ῥ5. 1886 ,γδι͵ 

ὕροη πὸ βαπὶθ ρῥγίποίρίβ, ἔπε δι, ἱπ ΡΠ ΒΌ τγείδγβ ἴο Ὁ 
(α.-Κ. 1352, ᾿πουρ ἢ 411] {πὰ ἱπβίαποεβ οἰϊεξα ἀγα ποῖ οεγίδίῃ); 

οὗ, ο. 39,6. Βυῖ ὈΠΠ ΒΟ ψουϊὰ ΡῈ οοτίδιην Ὀείϊίογ. 

ΤΥΤΤΙΘῸ] δλοῖ»γ ουεγβοιοίμρε: Αταῦ. σαΐαλα, ἴο 207 ομέ 
(6... ὈΪοοά, Ωοτ. 6,46); 15. 57 ΠΒΕΟ {, σλοιατηρ (οἵ ὈΪοοά); 
ΠΡ αἷβο, ἰῇ τΡΒΕΥ οχρίαίπεὰ ἃ5. πιθαηϊπρ ὈτοροΎν ρτοντῃ 

ἔἴτοπι φριϊεοα φταῖθ (ἴων. 255 ὙΥΥΡ πιθοῦ, 1; 1 Κ. το -- 
15. 3789 1), {6 ἔγοπι π6 βαπι ψ.. ἄγ. Βυ. Βε. ΠΡΠΌ, 
ΒΌΡΡοΞβαά ἴο πιεᾶῃ ἃ 2Ὦγυςγαζίμρ, νϊοαηΐ γαίῃ, ἃ “" οἰου ἀ-Ὀυγϑῖ,᾽" 

ἔγοπιὶ ὩΠῸ, ἃ “Γ΄ γάτα ἰῃ Ηβθῦ. (16. 4616 5] νογὰ 1., Ῥγ. 283 

ἢΠῸ ἼΘὉ 1), Ὀυϊ σοπηπιοη ἱπ ὅ.γγ., ἰπ πε πιεδπίπρ' ἴο ζάρυτο ἐστον 
(6.5. ἃ Ἀοιι56, ἔογ καθαιρεῖν; -- ἐδαφίξω, 1,Κ. το ; Ῥ5. 2590 ἢ.). 
Α5, πονανοῦ, ἴμογε ἰβ πὸ ενίάθηοα ὑπαὶ ὩΠῸ ψ85 οοηῆβηκά ἱπ 
ΗςΡ. ἴο {δε ρτγοβίγαϊηρ οεβδοῖβ οὗ γαΐμι, ἴπ6 βυρροδιείοη ἔπαὶ 

ΠΒΠΌ πιεδηΐ βρεοὶ ἤσϑΙν ἃ “ οἰουιιά-Ὀυγο᾽" 18 ργαοδγίουβ. 

20. ΠΕΡΙ] 155, Τοῦ. 4121; οὗ, ἢν5, Εδβι. οἵ τοῦ, 
Ῥη. αὐ. Ατγαπιαὶο ἩΌΣΙ, ὅς σἰγοηρ (Ὁ η. 45. 1 αἱ., Τρ. 85.κ1.), 
δηά, Ἔχοερί ἤογα δηὰ 1523, οὐἷυ ἴῃ ἰδίας Ἡδῦγεν,. Τῆρ 5ξ,, 85 

ἴῃ ΣΝ Ρβ. 1416; Εα-Κ. 1ττ78. 

ΣΤ] πιο νου!ά ΒῈ Ὀεξίεσ. 

21. ὙΦ Ὲ] ὙΥ, ορρ. ἴο ἼΞ5, 85 ]76γ. 3039, ΨΥ ὗν ὈΥΊΞΞΠῚ; 
[3ο ποτα ἱπ εχδοῖ δηξ6 55 ἴο γἼ123", δεν οορεδ Ὡο λομοι» (Εν. , 
ΡΝ πιοδηβ ἐλεν οονπα ἕο ϊδλοηποιν; οἔ, Ἰμνδς Ξε ἄτιμος, Μι. 

1361, ἾἸξς 9 «ϑληλο, “'βονῃ ἱπ ὠέρλοροιν," τ σοῦ, 1595}. 

20] ἴδια δοσι5., 85 Ρ5. 7317; οἵ, οἷ", 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΝ. 

2. [ΠΥΥΓΙΧΨΊ ΤΟΝ ὈΣΓΤῚ] ὑϑαρε ψου]ά δάπιξ οὗ ΠΥΥΓΙΨῚ 
ἀεβηίηρ ἴπ6 δῆϑννοσ ρίνεη (οΐ. αη. 4116, ΡΥ. 1823, Νεῆ. 85), 
ἴῃ ψῆηΐϊοῦ οαθ6 ψ͵ὸ βδοιϊά τοπάδγ, τλοιαῖ ὦ τοῖσδε παρ (1.6. 

700) "παξζο νγεῤἧν τοῖίὰ τοϊπᾶν ἀποτοϊσάρο: οὐ οὗ Ὀείηρ τπαᾶΐ ἴο 

νηοῦ [πὰ ταρΡΙγ 15 πιδάδ (οἴ. 3212 405 ἀπά ργοῦδΌϊν 4318): τπθη 

τεηάδγ, σοι ὦ τοῖρο γπᾶη (ἴ.6. ΕΠῚρΡἢ.42) "παζθ γοῤῖν ἐο (ϑ ) 

τομῶν ἐποτοϊδιζρο ἃ5 [οὉ ἢδ5 ρίνθ υἱΐεγαποα ἴο. Ῥδγδ[6115π| 

ἔανουτγβ {Π6 ἔογπιογ γεπάδγηρ..) 

4. ΓΙΞῚΓΠ] Τῆς ἱπέ, αθ8., ἀβῆπίπρ' ἄστο ἔπε δοξΐοπβ πιδπείσπεὰ 
ἴῃ 3 τακε ρίδοε, 85 οἴϊδη (α-Κ. 1121}. 

Ὁ] ἴῃ ἴπ6 βεῆβθ οὗ ἴο δοηοϑέ, »»ο 2, οὐ (345) ραΐηι τοδί, 
ΟὨΪγ ἰη ]οὉ (222 349 155). 

[Ὁ 1] ᾧι ἐν λόγοις, τεαάϊηρ, ρεγῆαρβ, 03 (νϊέπουι 
“σα:0); Ὁαὶ 4 15 ρεγίδοι γ ροβϑίδίβ, ἀπά δὴ ἰπβίδησε οὗ {π6 ἔογοβ 

οὗ ἃ ρῬζβρ. (γε 2 π᾿ 212) Ὄχίθπαϊηρ ἔγοπι σης 11πὸ οὗ ἃ ἀϊβιϊος 
ἴσο δποίπεσ ; 6-Κ. ττολλ.] 

6. Ἴ2.] “ὙΠ ἀπὲ ἔξπι. ἄυαί, 45 Ῥσ. 55 116 2638, ῬΞ 114" 
(Ὁ1.); σ-Κ. 145. 

ἡ. ναβὶ τοὺ ἔπ ἢἤγβθι (βυηίθοι δ! γ, “95 ἃ ἔγϑι οπβ," 

δοουβ. ἀεβηίϊηρ ἌΣ, α-Κ. τι8φ; οὗ. 15. 6539) Ῥογπ ἴο ῬῈ ἃ 
πιδη ἢ (Ὁ Ἴ, δοοιι5. οἵ ργοάυοϊ : 112 2216, Μίο. 313, 15. 2412; 
α-Κ. τ214}. 

ἩΣΝΣ Ἢ] “οχδιδιἐΒ. αὶ ἀουδῖα οὐ βορταρῆγ, [6 Ρβοπεεῖο 
αἰ τπ ν, (π6 εἰγπιοϊορίοαι νυνὶ κε" (Όα.}; οἵ, πρηϑοκ, 105. διῖθ, 
δηὰ α-Κ. 22.. Το βαπιδ ογί ορταρδν (111) ἰ5 ἔουπά αἰνγανβ 
ἴῃ ἴπὸ ὅπηι. ΡῬεπίδιθυος, ὅη. 818 136 εἰς, (ΚΟ. 11. 2255). 

8. ΤἸΌΞΙΠ] ΟΝ. 2215; ἀπά 8ε6 6-Κ. τοοΐ, 

[ΡΣ ΤΡΝ ὙΤΙΌΞΙΠ] τὸ πιδαπϑ (1) αρείέαν, σονυπάδνιεταὶ 
οοηυενσα, δέογεί; οἵ. Ατὰ, 37, Ρσ. 1ιἷ8 2οῦ; (2) ἃ σοπίρδην οἵ 

εἶγοῖε στῆο 141} οΘοηβάθης αν ἴο δηὰ ἐχοῆδηρα βεογεῖβ υ ἡ Ομ 
95 
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Δηοίδογ, δηά 50 5οπιείπη68 ὦ σομηοῖῖ; οἵ. 76γ. 61 1", δηά ἴῃ 
1πῖ5 Ια βεπβθα δηά σοπιδίποά ὉἪ ΠῚΠν οὐ πδιὲ (16τ. 2318. 35, 

οἵ. ῬΞ. 893), Ἢ πιεδηβ (πε οἶγοῖς οὐ ἴῇοβε πὸ ἀγα δαάπιϊοά 
ἴο ἱπείπηδον τυ Ὑδηννεῆ ἀπά 50 ορίδίη Κηονϊεάρε {πδὲ 15 μἰά 

ἔγοπι οἴμοσγ πιθῆ. 3 "»ῸΦ ἰβ5 οσοδϑίομδιΥ (372, ἀπά, ρεγῆδρϑ, 

αη. 2γὅ) Δῃ ἱπιεπβιῆθά πποάε οὗ Ἔχργεβϑίηρ' νν δίς 18 σΟΠΙΠΊΟΙΪΥ 
δχργαβϑοά ὉΥ "»ῸΦ τ πὰ δοο. (οἵ. Δίμριδονς, Ῥ. 123}; ἰξ 50 

ἱπίεπάθα ἤδγα, γγχὲ πιᾶὺ τεηάδγ, αωδί (ογ αρῇ) ἐδοις ζἰείσμέμ᾽ 0 
ἐλ ς6ογϑέ σον] οὗ Οοα ὃ οἴεγνῖβε γεπάεγ, (Θεοίηρ, οὐ «ἰαπαηρ) 
ἐμ ἐλδ οοιροῖὶ οὗ Οοα, τοασί (οτ αγἢ) ἐδοτ α ἠϊεέοπον Ρ] 

[ΓΙ . . . »ΌΏΨΠἼ]) τῃς ἱπιρέ, εἰτμαγ (1) νἱνίαγ ἀερίοι8 
πε ραβδὶ (Ὀτ. 8 26 .}, α΄ Τυἀΐηρ᾽ ἴο ἴπ6 ραγίϊουϊαν ἀϊνίηα σουηοί! 
(οξ. τπ6 ρὶ. ἰπ ὅπ. 135) ἴῃ πίοι τῆ ρίδη οἵ ογεαϊίοη νν88 
τονβαϊεά ; οἵ (2) ἱπάϊοαϊεβ γθουγγεπου (Ὀτ. ὶ 33)---γί λοι τοονιέ 
ἔο δεα [ἐδίοηον. ἴτπ εἰϊπεῦ οα86 "ΠῚ πιδὺ πᾶνε Ὀδδη ἰπίοπάδά 

ἴο 6 ποὶ οο-ογάϊπαίς δ5 ἴῃ 48, Ὀυϊ οοπβαουζίνα ")7)3ι.---οὐὐΖε 

(ον ὠς) ἐλοιι ζέξέον, απο (50) ἄγατο ἐο ἐλγεο..] 

10. 30] Τῇῆο νὉ. ἫΣΟ ἴῃ τ 5. τ2ῖ᾽ [, δῃὰ Π3  οἴϊεπ (απ. 
4258 οδιἰο.); δυξ ἴα ρίορ. 30 ον ἤδγε, δ8 ἰῃ Βίδ᾽. Αγϑῆηι. 

(Εσε. 56:9 61. 8. 1. ἢ τε οἰάογ"). Φ 30, 5γγε. ὡζὸ (ἔτοπι οὐ), 
δτα Ὀοϊῇ οοπηπιοῃ. 

Δ] 866 οὐ 1τ)ἷξ. 

32] 866 οἡ 83. 

Ὁ] δοο. οὗ τεβρεοῖ, ὑῃ ρεραγὰ ἐο (Απιρ οὰ “ἴα; Θδγη). 
“4η: Ὁτ. 193, 194 (ρΡ. 258 η., 259 π.); α-Κ. 121Φ (γαῖπον 
ὉδαΙν οἰαββεά υπάδγ “" ἀρροκβίτἰοη,᾽ [που ΡῊ αυδ!ῆἔεα 45 ἀρροϑβὶ- 

τίου ““ἴη πὸ τούσδε δόηϑε" ; ποίΐοθ, δονδνεγ, ὃδ 1312 δηὰ 
τιϑ»η). 

11. ὉΝῸ] ὍΝ, φσεμέϊοησςς; ἃ5 δάν. δοο., τ Κὶ. 215 ὈΝ ΦΠΗΤ; 
ψεκτὰ ἴπ6 δ᾽ ΟΥ ποῖπὶ ος βίβίθ, αβ8 ἰη ΠΌΣΡ (26χ. 516); Πδῖδ 
6 Βεΐογε ἴπὸ ἴομα 501}.,) εἰβευβαγα Ὀκῦ, 2 8. 185, 15. 85; τιν, 
6η. 33.517. 

2. ὩΏΡ Εἰῖπος ὉΠ Τ ἰβ 8 Ὀγ-ἔογπι οὗ "ΟῚ, οὐ ΠῚ" πιυπὲ 

Ῥε τεδά τἱξ 5 Μ55. 19 18 οοπηπῖοη ἰπ Αγαῦ. Αγϑπὶ. δαπὰ ΝΗ. 

ἱπ τῆ 5θῆββ οὗ (ο »μὴῶῖξ ὦ σέρνι, ποῖμοσ ὉΥ [Π6 αγεβ, οἵ ἴῃ οἵπεγ 

478, δηὰ {πΚοννῖβθ ποῦ ΡΈΠΕΓΑΙΥ ἴο λέμ σέ, εἰρη (6. ἴῃ 
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ἱπιογργοίδίίοη, 85 “1Π|5 δ ργεξες ἃ στεδὶ πιγϑίεγυ ἢ); δ τ. 618 
55. ἴον ΠῚ, »ταξοίὰ δέρνις τὰ ἴἰπ6 ἤπροτβ, τον 95 ἔογ ΚΡ ἴῃ 
ΤΥ, οἴϊεη ἔογ (δια)νεύω, ἃ5 {κ. 155. 55; 566 αἷβο 15. 316 ἢ (βου 
ἴου ΠΥΡΦὉ), δπὰ ϑδλαδό. 6) αῤ. ἴδον; 15. 589 ὅ ΑΥ̓͂ "Θ, 
απ. 4419 Ζ' Ρ5.} ΠΡΎΘΡ Ό ἸΘῚ, γπαάδ ἃ σίρτι ἴο Μαπαβββῇῆ. 
Το πάρε ἔγοηι υϑαρὲ εἰβεαυνβογα Ὁ. (Π0) πεγὰ 1} ἄθποῖς ποῖ 
ἀϊγθοεῖν πὰ πιονοπιδηὶ οὗ ἴπ6 ογεβ ἴῃ ραϑβϑίοη (6.5. “ας, οἵ 

»οἰῆ, Ὀυξ, ἱπαϊγεσοιῖῖγ, ἔπ 6 ραββϑίοη νη ἃ5 Ἔχργεββαὰ Υ ἴδ ς 

Ἔγδβ8, δπά ννὰ πιυβὶ γεηάδγ, “" Απά νῇμαὶ ἀο τῆν εγοβ ἀέημΖ σέ" 
Βυ. (ἴεν Εβικ. Ηξπι.) βυρρεβίβ βΥ (ΘΟ τ Μ5), νῃίομ ψουά 
δῖε ἐδς σοπίοχε 611, ἀπά πᾶν 6 τίρμι; οἵ, ΡΥ. 61 ΠΟ ΩΨ, 
3013 γ 3) ῬΌΡΌΡΥ ὉΣΨ ἸΘῪΤΠῸ ὙἽ. 

13. ΓΙΝΕΎΤΤΊ] δος ὩΦἢ 33 [86 τοῶῖν οοπβθο. 8 γεαυϊγεα 
(Ότ. 1᾿τϑ, 5.0. 5): οἰἕδεγ, ἐπεγείογε, ἴῃ ρεῖζδὶ ἴοπες ἰβ 6χ- 
οδρεοηδιὶ (Ὀτ. τ11..4, Οὖς.; οἴ. α-Κ. 491), οτ, 85 γγχά αἰνναυγβ 
εἰβεννβεγε πᾶνε ἤιμβΩΠ), ἤιΠΩΠ), ΠΙΣΧΉῚ βῃου]ά Ῥὲ γεδά. 

ΥΡῺ] 85 ἰῃϊ5 15 ἃ ψεδῖς ψογὰ, Ὁ, ψουϊά τεδὰ "Ἴ, οοπι- 
Ραγηρ 243. 

15. Ἴ3}] 80 2ςὅ, [,Α. 4; 866 α-Κ. 67ε6. 

᾿ 16. ἌΨΠ2] 86 ΝΙΕ, ρίορ., τι ρεγαπάϊα! ἔογοθ, τα αδοιηΐη- 

αδίε; α-Ἰ. ττόε. 

ν4)] 5. 148 τὸ 536 ὙΠΟ) ἢ, δ5. Βογθ, ἱπ ἃ πιογδὶ βθῆβε; 
ἴῃ Αγαρ. (οοη). ν]}}.) το δὲ οορηγμδσα; οὗ ταῖῦκ, ἴο δκέγνε 
8017. 

17. ΤΙΝῚ] ΠῚ 5 ἃ Ρυγεῖν Αγαπι. τοοῖ ; εἰβεννβεγε ἴῃ Ηβῦ. 
ΟὨΪΥ 325 10. 11 ,63, Ῥ5, τοῦ; οἵ, ΠΉΠΕ 1411 : 

ΤΤΊΒΟΝ] Τῆς 5οοδ δά τοσῖν αροάοοίΣ: Ὀτ. 125; Ο-Κ. 
1424. Νοιδίπρ νουά ΡῈ ἰοβὲ ὈγῪ ἰΐ8 οηχίδδίοηα ; Ὀυϊ ἰξ 18 
παζαγάουβ ἰο ἱπέεγ παῖ, Ὀδεοδαυβα Ὁ ἀο ποῖ δαργέες ), ἴπῈ Ὺ 

τπογείοσα αἱά ποῖ γυσά 1. ΕΥ̓Ψ. ἀο ποῖ ὄχργεββ ἴἴ; Ῥυΐ τῆς 

τγδηβίαἴογβ οαγίδίη!υ γοδὰ ἰξ. 

18. ὈΓΊΣΝ ὙΠΟ ΜΟῚ] ὙΠῸ μθὶ πιιβὶ, 1 ΒΗ ἰβ τίβῃς, δ 
Ραγαεηιπεῖο: ““ψν Βῖοἢ νυν 158 πγαη ἀξοίαγε, νἱτπουΐ Πίάϊηρ' ἰξ, ἔγοτι 
ἐμοῖν βαῖπεγβ," τβουρῇ ΥἹΠΞ ΜΟῚ ὈΠΊΣΝΌ νου ας 6 5ἰπιρίας οοη- 

βιγυοίίου ; ἰῃ ἕδος ΕΝΨ. ἱταηϑίαϊε 45 17 ἴῃς Ηδθῦ. νεγα [ἢ ΐ5. 

Βε. Τα. ὈΠΊ38Σ ὈΥΊΠ. Κλ, “ἀπά ἄοπι τνβοπὶ ἐπεῖγ ἔβίμοτβ ἀἱά 
ποῖ Ππίάς (11), ---ἰῃς 5ὅ. ἃ ὃγ α-Κ. 1175. Οη ἴδε οἴπεν μαπά 
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ὙἽἼΠ5 δὲ) βεθιβ ἰὸ ρὸ υἱτῃ, ἂπά ἴο βίγεηρίπεη, γἼ2ν; οἵ, 15. 39 
ὙΠΝ δδ ὙΠ ὈἽΟΘ ὈΠΕΒΠῚ, 

208. ὈὈΌΠΩ] τῷ ἐς δογηρμδρείθαῖ; 566 οῃ 265. Σ' ἀλαζονεύεται, 
Ὃ Ξυρειδίς, 5. «οὐοῤδῖο, ψβεποε Βε. ὕθῃΠῸ δοαςέσέλ (5. οὗ Ὧϊ5 

Βοοά ξογσίαπο). Βαυὶ ν. 23:8. ἀεβογίθε (Ὡς νἱοκεά πιδη 85 Πἰνίηρ ἴῃ 
οοηβίδηϊ δηχίοϊυ, ἀπά Ἔνθ ἰῃ {{π|6ὲ5 οὗ οιμννατὰ ργοβρϑγιν 85 

ΒΙΙοἀ υνϊτα ργεβαπεπιθηῖβ οἵ ἐνὶ]. (ἅ ἐν φροντίδι,᾽ 4 ἐν ὀδύνῃ, -- 8. 
2ΟΌ. Α5 Βυ. τοηιαγκβ, ἢ (ἢδ οοπδίγυοίίοη δάἀορίοα ἀρόονα 

Ὁ ἀγαρϑβ δἴϊιογ ", δῃὰ {δε εβῖδοι 5. ποῖ οἰδερδηῖ; Ὀυϊ ἴξ ἀρρεαῦβ ἴο 
Ὅς τίρῃι. Ὑπῃα αἰϊεγηδίϊνα δηά, ἰξ πιυβὲ Ὅ6 δάπικιίεά, πιογα 
οὈνίου5 οοηβίγιοίίοη, “Α (ἀεἤπ!16) πυπηθεγ οὗὨ γεᾶαγβ ( -- γβᾶγβ 
ψὨοἢ ἀγα πυπιρεγαά, Ηἰ. Π6. ΕΝ πι.) αγὲ (α-Κ. 1466) τεβογνοά 
ἔον ἴδε τογγῖδ]ς " ((ἀ ἔτη δὲ ἀριθμητὰ δεδομένα δυνάστῃ : Ὀε.), 
ἀοαδβ5 ποῖ γίεϊἀ ἃ βαἰβέδοϊογυ βεῆβθ; “8 ἔδνν γϑαῦβ᾽" ἰ5 δἱΐδῃ 
ἴο {πε οοηίεχῖ, ἀπὰ ψνουἹά, πιογεονογ, Ὀ6 ἜἼχργεϑβθα ὉγΥ ἼΒΌΘ Ὁ 

(655, Νὰ. 955), ποῖ δ) ἽΒΟΘ; δπά {πὸ ἐχρίδπαίίοη (Π6.), “8 
ἀεδηϊτεῖν ἄχεα πυπηθογ οὗἩὨ γϑαγβ, δέζεγ τυμίο ἢ5. 411] οοπιεβ,᾽" 
οχίγδοϊβ πιογὰ ἔροηι ἴῃς Ηδῦ. εχργεβϑϑίοη ἴμδη ᾿ξ σδῃ Ὀ6 γϑᾶβοη- 

ΔΌΪΥ βυρροβοά ἴο οοηϊαίη. 

21. ΘΡ3] (ἃ ὅταν δοκῇ ἤδη εἰρηνεύειν,---α σοοά ρᾶτα- 
Ῥῆγαβθ. 

ΣΝ ῚΔ] ΟἿ. )οῖξ, Ῥγ. 2853 εἰο.; α-Κ. ττ8. 

22. Δ] πῆ. δἴλογ ον πΠ; οἷ. [6. 119 (γαῖπογ ἀϊεγθηι ), 
δηά ἢ δ, ΡΒ. 2718; ἀπὰ 866 οὔ 38, ΓΌΝΩ εὐ ἰἰβ61ξ, 85 9". 
α., νἱοϊδπεγ, Οὐ ὸ ἔογ 2ὲΦ ΓΝ πὸ, δα ν., ὦ μὴ 
πιστευέτω -- ἸΌλ) δκὲ (οἔ, δ); 5ο Μ6. 56. . 

ἯΒ5] ἴογ ἽΒΣ ([ογ] Ο- Κ. γϑὺυ [ἔογ 38 .]}}, ἀπά, πο ἀοιυδέ, ἴῃ 
νἷενν οὗ 1π6 οχίγεπιθ γαγν οὗ 1π6 ἔογπι (ιη]ε85 ΠΡΌΣ Ὀς τγεδα) 

ἃ ΠΊοΓΕ ΘΓΓΟΓ ἴον ἴξ (τὰ δηὰ πιδὴν Μ55 Πᾶνα Ἴδχ). ΠΕΣ ἰ5 ἴο 

ἰοοξ ομέ 45 ἃ Μϑιοξηηδη, δ Εν ἴο ναΐοῃ ,"ἶὝν, ἴὰ ἃ Ὀδὰ βεηβα 

Ῥε, 47,33, νεγὺ τγαγεΐγ οοηβίγιεἃ ψἱ δη δοο. (Ρσ. 315; [ἢ 
οογγθοῖ, Ἵν ΜΠ πιϑδη ἤθγα ““ ζοοξο (ον ςῤίθα) οἕξέ (ανὰ Ὀτουρ ἢ.) 
ἴο πε ϑινοτά ᾿; Ὀαῖ (πε ἤρ΄. ἀπά σοηβίγ. ἀγα Ὀο(ἢ βἴγαηρε ; δηὰ 

Ῥῖοῦ. ἈΒῚ, ““ γεξογυσά (ν.3)) ἔοτ " (Εν. Βὶ. Ῥετίεβ, θ., οἵ. Βα.) 
ββουϊά ῬῈ τεδά. 

ΣΤ Ὁ] ὦ Με. Βί. Β6.Κ3- Βα. 2ἼΠ Ὁ (ογ δ.) Ὃν. [αΐο- 
πιαῖϊο (59, 16τ. 1851, ΕΖίς. 45ὅ, Ῥ5. 6311), θαι ποί πθοδββᾶγυ. 
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238. ΤΠα πιδη᾽5 ἢΠερίεββπεββ ἰ5 νἱν αν ἱπάϊοαϊθ ὉγῪ (ἢ6 

δῦτωρι ΠΡ (οἵ, 1419; δἀηὰ πη, οἶδ; Βι.). (ἃ 45 κατατέτακται 

δὲ εἰς σῖτα γυψίν: “Βεηοα Με. ΠΡῸΣ ὈΠΟῸ ΒΩ ΤῚΣ (10 δδοοηηδ 
ἴδια ἔοοά οἵ ἐπ8 νυϊατο); 56ῇ. ΠΡ ὈΠῸ ΜΠ πὸ; Βε. ΠΟ Μη) 
τι ὉΠ (Βε. Εἰς ὙΨΌΣ ον ΠΗ); θὰῖ τ86 ΝΣ, οὔ Ἴ" 15 ποῖ ἃ 
βαφεένε) ; Βα. ΠΝ ὈΠΡΡ ΝΠ (ογ ἽΨ])) ἵν. 

2230. ὙΥΔ] Ὑ3 τ δεσίασ, ἰδ νθῖῪ τάγε (Ζεο. 413, 1 5. 418 Ὀγ 
ἐπιεπάδίίοη ἔον Ἵ" ἽΡ; ]6Γ. 419 τά. ἂ5 (τ; οἵ, "Ἴ3, Ῥβ. 1415), 
186 αἀδ08] ἰάϊοπι5 Ὀεΐηρ᾽ “ὦ, Ἢ ὔκ, οὐ Ἵ" ὃν. [Το ἰεχὶ πδγε 15 

υποοτίδίη ; 566 δεῖον».) (ἃ [45 : οἶδεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὅτι μένει 
εἰς πτῶμα. Ἡμέρα δὲ αὐτὸν σκοτινὴ στροβήσει, ᾿Ανάγκη 
δὲ καὶ θλίψις αὐτὸν καθέξει: ψβεποε τ. Βε. θυ. νουἹὰ 
τεδὰ ὯΝ (Βα. ῬῈΡ Ὧ2) 3; Ὀυ. ΤῊ Ἴ3) 32) ΓΒ 3) 2 γῸ 
ἽΠΒΡΠΠ ΠΡΊΣΌΥ ἋΣ ἽΠΠΣ2 ἼΨΠ;; ἔον ππ, οὗ. 1813 ((ἃ πτῶμα) ; ἔοτ ἼΒ, 
419 (ἃ πτῶμα); δηὰ ἔον 2), 315 (ἃ ἀπαλλοτρίωσις). 1ὙΒ ἰ5 
θεῖον ἴμᾶπ Ὑ Ρ, δηά, τπουρῇ 3) 5. οἴθνοσγ, 885 ἔπε δἀναηπίαρβ 

οἵ (π᾿ 8 βυρρογί. [τ ἰβ ἔγιιθ, ἢ3) δηά Υ7}2 Ὧο ποῖ β6επὶ ἴο Ῥε Ὀοῖῃ 
Ψϑηίοά, δηά [πε ἔνο πιᾶκα ἴπα ἰΐπθ [ἢ 84] υπάυ!ν Ιοηρ'. 
[Μοζϑονετσ, ν. 3 ἰβ ἴῃ ΞΕ ἰουτ-βἰγεββαά, δπά ἐπεγείογα οὗ ἃ ἰδηρίῃ 

ἀπυδυδὶ ἴῃ ΙοΟὉ (ἰπουρὴ 566 6... ν.3). Οπὲε εβεοι οὗ {πς 
δπιθηάδίίοης βυρρεβίεα οὐ ἔπ Ὀαβῖβ οὗ (ὅτ 15 ἴο ρίνε νν.ἕ 30. 3 

τῆς πογπιαὶ (ἢγεα-ϑίγεββ γῆγίππη. Βιυιῖΐ δποίπογ εβδοῖ, 45 Βυ. 
845 ροϊηϊεά ουΐ, ἰ5 ἴο ρίαος [8 βιιδ᾽εοῖβ (ἼΦ ΠῚ Ὁ" ἀπ ΠΡΊΧΘΊ Ἵν) 

3γεέ ἴθ Ὀοιῃ ράγα! δ! 1ἰπ68; {π|5 15. ἃ γϑᾶὶ αἰ βηουϊγ, ἔογ τΠπεγὰ 

5 ἢ0 δπιρῃαβὶβ οὐ (ἢ6 5βυδ)εοῖβ δυο 85 δοοουηῖβ ἔοσ [ῃ6 

τοροιοη οὗ ἴπ6 ογάθσ, βυδ)εοῖ, οὐ]εοῖ, ργεάϊοδίβ, ἰῃ 1211, δπά 

ἴδε ργεβχίηρ οὗ τς 5]. ἴῃ Ὀοίἢ οἴαυδεβ οὗ 85 οἵ; Ῥυΐ {π6 
αἰ συν οουἹά ῬῈ πιεῖ ΌΥ ἱγαπβροβίηρ' ἽΦΠ ὮΝ δηὰ ἹΠΠΡΩΝ; ἔογ 

παῖ (πὰ βυδήεοῖ βῃουϊά Ξίαπά ἢἤγβι ἴῃ ομϑ οὗ ἔνο ρϑγαεἷς, 

πιογῈ ΟΟΠΙΠΊΟΩΪΥ ἴῃ ἰῃ Ξεοοηά, 85 1 τνουἹά ΤΠ θη ἄο Ὦεζα, 18 ἃ ποῖ 
᾿ποοπιπιοη γεϑα οὗἩὨ 6 ἀεβῖγα ὁ ρίῖνε ναγίεῖυ οὗ οαϑδὲ ἴο {86 
Ῥᾶγα οὶ 1ἴπ65 οὗ δ ἀϊβιϊοῃ : 866, 6.9., 15. 115, 8. 25, Ῥσ, 219 

(ϑυδήεοι ἔγβε ἴῃ τμ6 βεοοπά 11π6}, ἀπά 10. 3}7 (5υυδ)]εοῖ ἢγβί ἰπ {πε 
ἢγϑι 11π6}); δπὰ οἵ. ἄγαν, Φογυρης ὁ" Ἡεδρετο οοίνν, 66-68, γο ἢ. 

ἽΠΕΡΓΣ (98})]} τμς ἔδπι., ἀρτεοίηρ νἱτ πριχΌ, Ὁ α-Κ. 1466; 

Κό. 3402. 

Ὑ)})] 5366 οὐ 48, 
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ἜΤΟΣ ΤΠ] Ατδδ. ζαδαρα, ἴο ῥσειν ομέ (6.ρ΄. νγαϊετ) ; ἴῃ οοη]. νἱῖ. 

(ἐεξαανα) ἴο ῥοι» στον! (οἵ ταῖη, εἴο.), ἑἰαγέ ἀἴοτορ (οὗ ἃ Ὀἰγά οὗ 

ὈΓΟΥ, οζ Οοσγ. 8:13, οὔ ἐπε βίαγβ ἔΠΠπρ' ἔγοπι μεᾶνθπ δὲ ἴμ6 ἰαϑὲ 

ἀΑΥὴ, οὗ ἔοεβ ρομγίρφ᾽ οὐ γωδλΐριρ' ρου ΒΩΥ͂ Οπ6 (Εἰείβομεγ αὡ. 

Ὁ δ]. πογο---πυῖιἢ, ἤοννεναγ, 4 ἀουδία! διίειαρί ἴο ἄχ ἴπ6 βεῆβε 

οὗ 5 δ58 Ὀδαϊιθ- λρορερ, ΌῪ σοππϑοίίπρ' ἔμ 656 5βθη865 οὗ ζσαγα 

νη ἀααένα, το ὈῈ ἐμεγδία; Τᾶης, 2596ὅ-ο). 

25. ὌΝ (δὲ:)] τε ὃν, 85 οἷν, (Σδχ. 41α). 80 ν.39., 

ΑΓ] τἢ6 ΗΙ Πρ.» 85 269, δά (οὗ Υδῆνν ἢ) [5. 4215}, δελανες 

λύριδοϊ τεῖρλεν. 
26. [Τῃε ν. ἰ5 νἰγίυα! υπάθγ 6 ροναγππιεπί οὐ ἴπ8 "3 

οἵ ν.356, 85 ἰβ ν.3 οὗ {π6 "9 οἵ ν.. [Ιπ (ἃ τἴπὲ ν. Ῥερίπβ 

ἔδραμεν δέ, νειοῦ πεῖρα ροΐπε ἴο γῪΥ; οἔ, αὐλισθείη δέ τε» 

ἴῃ ν."3,} 

ΦἸΝΦΊΚΩ] αὐτη “ἃ (5:18 ποοκ; οἵ, Ρ8. γ55 ΡΠ} ἼΧΣ ΥΔΊΗ, 

Βυὲ ὝΞ)2 (ατ.), οἵ. τ6:Ὁ, 5 δειγαοῖῖνβ : [Ὲ νου]ά ἔογπι ἃ οἰϊπιαχ 

οὐ Ἴ2)Π). 

Ἴ23] οἵ, 1312. Νοεῖοθ {π6 ἀαρεβι, ἱπιρὶ γΐπρ' ἃ Ῥιεοβάϊηρ᾽ 

ἀϊ5). ἀοσεηῖ, πὰ σοῃβθα ΠΕῪ ἃ Ρδι56 οὗ βοπια Κίηά, δ πουρἢ 

5 ἴῃ ἴπ6 “2. 6. ϑυοῦ ο8565 ἅτ ποῖ υπΐγεσιδηΐ : ἄνθη Ῥδίογα 

ἃ Βδῃ., ἴδε νοΐοβ πιδὺ ἴδίκα ἃ γεδῖ, ψῃΐοῃ 1 6 τιᾶγκεὰ ὃγ ἃ 

ἀϊ5). ἀοοοηΐ. 

27. ΤΥΘῚΘ 1] Ῥιορ. ἔογ ΠΘΒ (6-ἈΚ. 237,), ἔτοπι Αγδδ. 

)ἰανια, ἴο ΚΙ, ςοηϊ). 11. ἵν. ἴο τολάδη, μθποα 247 ἵν, διιξίμοες, 

οονῥιΐοηοα; Ὄ ἕπια, ἴο δϑοονησ μὲ οὗ γαέ; τεργ' σπε, περ α᾽ α’ε, 

“μὲ, απ τοίάο τοὐϊλέη ([ἀτι6, 2326). ᾿Α Σ᾽ πιμελή. 

28. Ὁ Ὥ᾽ ΝΟ] Εἰεπβος (Ὀἷ. Βι.) “(υδβογεῖα) πιθὴ 
(βεγίοειν ὈΏΦΡΠ : 5εε οἡ 419 γδ) 5Ββου!ά ποῖ ((η. 2ο 441; Ὦτ. 39α; 

ΠΟ Κ. το), επά, τ) νεῖ! "; ογ (ΗἸ. Π6. Ὁ υ.), ““(νῃῖο 8) βου ά 

ποῖ δ6 ἱηπεαδίτε4,"--ἰ. οὐ, ἂρ. ἔογ, ἴο Μοωρίέδα, δε ἐμλαδέξθα, 

οἔϊδη οὗ οἰτίεβ. οσ οοπηϊγίθβ, 88 15. 13 (Ζ6χ. 4436, 4), 16τ. 3018 

δ᾽ ἸΌΒΦΌ ὃν δὴ, τπουρὴ ποῖ εἰβενβογα οὗ ἃ δοιιδα. Ι͂η 

εἰϊπες οαβθ 0 15 ἀδξ. οοπιακ. “0» ἐλεριδοίυες (α-Κ. 1195, δηά; 

2εκ. 5164); Ὁυὲ [5 ἔοτος οδῃ μαγαϊν δ γεργεβεπίεά ἱπ ἘπρΊ 5; 

οἵ, απ. 4119 πρτ τη, 225 ΓΒ Ὧ5Ρ Ἰ;, 
ὙΠ ΏΤΠ] 56ε οὐ 48. 

[Ὁ Ὁ] (ἃ ἄλλοι ἀποίσοντοι---α ραταρῆγαβα, ρεσῆαρβ οὗ 33} 
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ἱποογγεοεῖν γοδά Ὁ» (Κόπίογ, ΖΑ͂ ΤῊ, τοῖιῖ, 155) ταῖπογ ἔπδῃ 
οἵ στὸ (Β6.), οὐ ἔβδη ἃ ΠΠ1εγαὰ] ἐγαηϑίδιίοη οὐ γε δὴ Ὀνῖπες (α.).] 

20. ὩΡ] 45 815, 

ὈὗθὉ γον ττοὺ ΜΝ Ὶ] Ὁ5)Ὁ 888 θεθὰ γοηάβγοά ῥροξεδασέρη, 
γθ πῶν θαΐπρ᾽ Ἔχρίαἰπεά ὃγ ἴῃς βυρροδίείου ἐπαξ [πα “’ ροββββ- 
8ἰοῃβ᾽ ννοῦα ρἰοϊυγεά 85 ἤδανΣν ἰδάδῃ Ὀγδηοδαβ οὗ ἔγυϊξ ἴγααβ, 
ΟΥ εδῖβ, δεμηίηρ ἴο ἰδ δαγίῃ; Ὀυϊ ἱπ {πὶ σᾶβ6 "να πιιβῖ 

νοοδιῖζο ΡΟ (ἶκα ὈΦΙΡΘ), αβ τμ8 Αγαῦ. γ ἰβ πϑῦΐ, ὑνββηοβ παρ, 
2οεςοπείονβ, ἃ5 αῃ. 405 ϑαδά. Τῇα γ᾽ ἀοε5 ποῖ, μβονενεσγ, ὁσοὺς 

εἰβεινῆογε ἰῃ Ηθῦ. ; ποῦ σδῃ {Π6 Ὄὀχρί. Ὀ6 βαϊὰ ἴο ὈῈ βαιἰβέδοϊογυ. 
Νο ἀουδὲ Ὠδ)Ὁ ἰβ οοτγυρί. (ἃ οὐ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν σκίαν 
ΟΥ̓, ον. ροββίδιν ὉΡῃ); ΖΦ ἤπηρ Ἐκ ΠΠΌΠΣ πϑλ (ὈΡΣΟ ΞΕ ῸΡ 0, 
“ἐ γουρὩϊ οὗ ναι 15 τποῖγβ ἐχίοπας ἰἴβ6] ἢ ου πε βαγίῃ); Ἐ ποο 

παϊεῖος ἴῃ ἴοῖτα γααΐοεπι βυδπὶ (ὈΡΥ); ὦ ἰ)10, τοογεῖς, ἔοτ Ὀ5)0,--- 

Ῥετζῇ. (Μ6.) ἀπ εγζογ ἕογ ἴΐιο, αδειρίατιοε, ὉΪ. Ὀρϑν (απ. 415), 
φ»ν 

ψἰτῃ πθὶ; Ηἱ. Ὀρρο, ἔτοπι ΠΡΌ (Πι. 2338), “«6ηὰ τποῖς δας 
Ὀεπά ποῖ ἴο ἴδε δαγί ἢ" (1.6. τπεῖγ᾽ οσορβ ργοάυοθ. πὸ τἷρε 

68Γ5), ᾳυοίίηρ ἔτοπι Ρίαϊ. Δογαϊέα, 81 Β, τοὺς κεκλιμένους καὶ 
νεύοντας ἐπὶ γῆν, δῃηὰ ϑεείΖζεη, οέροη, ἴ. 152, οὔ να 
Ὅπαγτα ἴῃ Ῥπορηϊοῖα, ““ννδδη ἰξ ἀρργοδοῦθβ τίρθμθββ, ἰἃ θεπά8 
ἰϊ5 ἴορ ἀσννηναγάβ." ΕἸἰζπος ΠΣ οὐ [5 18 Ῥαβῖ ; ἱποιρῆ, 85 
1π6 Ῥγοποιπβ ἃγε ἤοῖα 411} βίηρ., 20, οἵ ἊΣ Ὁ, νου ΡῈ δὴ 
ἱτηργονεπιθηὶ (Πῶ πιρος βιδπὰ τἱτῃ τόρο, 866 6η, 119, α-Κ. 

1450; οἦ ΠΣ οουϊὰ Ὀὲ τεδά). 

30. ΓΟΓΙΡῸ] Εις. 215, σα. 851. Ατσαπι. κγλϑι ποὺ, 1Δ σιν Ὁ 
(6.,». Εχ. 32 ΘΦ); ἔτοπι χορ, Ὡσὰν. (Ρ5. 1805), «ἤαγεὶ, Ἔτοηι 

ϑηρα (α-Κ. ςςἡ; ννηρδε, Οονιῤ. Ο». 204 {). 

ἽΒ ΠΡ ὙΘ] ὍΣ 8 ψϑαῖκ ; δπηὰ πὰ ὅσ. ἷἱπ Ὁ ἢ88 πὸ 
δηϊεσεάεηί, (ὃ ἔογ Ὲ ἢδ8 αὐτοῦ τὸ ἄνθος : ἄνθος οἴϊεη -Ξ 
ΥΎ, ΠΟῪ, τὸ ΠΒ, 18. σὮὉ ᾿ι8ὅ, Βά. ν Βε. Βυ. θυ. 9" 

(ον ̓ ΠἼ8) ᾿Β ΓΕΒ (οὐ 0); οἔ, Ηοβ. 138 (γά. Ὁ) ὙψὉ) ΥὴῸ3 
ΤΘ; 15. 403 ὈδΩΛ ὉΡΘ ΠΟ. Βε. Κίς, δἤες ὅτ ἐκπέσοι, 
“Μηδ, α 2, ἀροΐάενδ""; Ὁυξ πὸ βϑυοῦ νοῦ οχίβιβ (18 "ὉὉ 
τιεδηϊ). 

31. Ὑ7] ἴογ τὴϑ (οπῖγ πεγε; αὶ οἵ, ἸΖ ἔον τὴ} ἴῃ Ησοϑβ. 5} 
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5. οογγθοῖϊδά ἰπ πε Ογὰ. ΠΡΠ) σοπΊθ5 'π ΞΕγαηρ ΪΥ ; δηά νατγίοιιβ 
δπιεπάδιοηβ οὗ ἱΐ, ογ οὗ ΠᾺΠΣ 1.Χ}32, βανεὲ Ῥεδὴ ργοροββά; Ῥαυΐ 
οης σαγγίαβ σοηνϊοιΐοη. 56Ὲ. ΠΡΡῚΣ ΠΕΞΞ, “ἴῃ ΔΡοπι 8016 

5ῆδπια (ἰΔοἰ δαῖτ)"; Β6., νυἱεἢ πιογα ργοδδδι!εγ, ᾿ΠΊ ΘΒ, “ς ἴῃ 
5 τίομαβ," δυῖ ΠΊ,, ἸποὰρΡ Ἢ αυΐϊθ ἃ ροββίθίε ἔογπι, ἀοββ ποῖ 

δοῖυ δ ΠΥ οοουτ. Απά δε γερεδίθα δεἸδ᾽ ἰβ ἐογοϊ δε. 

32. ᾿ΟἸΤΉΩ] [π΄ ἐπ ροεῖ. Ῥοοκβ τμ6 πιθίμερ, ψβΐο 
ταδτκβ ἴπε βεοοηά 50]}}. Ὀεΐογα (86 ἴοπο, {ἶ 1:18 501]. 15 {Π6 ἢτϑέ 

ἴῃ {πὸ ννογά, δηὰ Ὀερὶπβ νἱτῇ τἀ σα, ργονί δα πα ννογὰ δὰβ5 ἃ 

ἀϊ5). δοοεηΐ, δηὰ 15 ργεοδάβεα ὈγῪ πο σοη). δοσεηΐ, 18 αἰϊδοπεά 

ἴο ἴδε «λα; οἵ. τοῦ 2218 282 ,χο5 4216; Δηὰ 566 Βδογίῃ Μεῖχ, 
Ανολέυ, ἰ. 201 ἔ., πιοτα Ὀγιεεγ α-Κ. τόρ, δηά. 

ἈΡΌΠ] νἱϊπουξ Δ δηἰδοθάθηϊ ἰ5 νοῖυ δυυνκναγά. (ἃ ἡ τομὴ 
αὐτοῦ πρὸ ὥρας φθαρήσεται, νεποο Με. Βὶ. Πα. 58) ΘΝ υἷι ἵν}. 
»ῈῺ (566 οἡ 143) ου]ά μαγαϊγ 6 βυϊίδῦ!α πεγα; δἰβεννβδε, ̓ αἶβο, 
ἴι 18 τεργεβεηϊθα ποῖ Ὁγ τομή, Ὀυϊ ὃγ στέλεχος (148) ἀπά ῥίζα 

([8. 111 4032. τομή ἄοε5, ποννανεσ, βίδη ἴογ Ὑ8), σα, δἷξ 
(οἴ. τέμνειν ἴον 5), ἴο 2γωρδ, ἴων. 258: 4, 15. 5ὅ); 50 ἰξ τορζρὰξ 
θὲ ἃ πιϊϑιγαηβίδιίοη οὗ ἸΠΔ᾽ (Νὰ. 1355 4].}, ἰβ υἱρ»ϑ-δραηολ, 
ποῖ, ἢ μᾶ8 Ὀδθη βυρροβεά, δδ5 δ θη οὐυἱ δἴογ 510 Ἰ) ΠΌΠ. 

Βε. Βυ. ἸΠήΘη, λὲς ῥαϊηιεδγαηπολ, Ὀδέογα ἸῸΝ δθ3, τυ βίο ψουἹὰ 
δι δ10 Ῥρίζογ ἴπδη ἸΠἼΘΙ; Ὀυΐ ἴΠ6 ννογά 5 δὲ ἰϑδϑί ποῖ κποινῃ 

ἴῃ 1815 βεηβε (Π ἼΗΙ, τ Κα. 6ῖϑδ. Ἐκ. 4015... πχεδηβ ἀρρᾶγ. ἃ ῥαἕηε- 
ἐγοδ). Ὁ Ἰδυβαῖο (5 τε ΠΉ ΟΠ, 310; πχο, 838, γ), 148; ΠΌν, ΡΒ. 659), 

ὉΠ|1655 ἃ βύθθβ, πιϊρλέ, ποννονοσ, ἃ5 δη ἱπεχδοῖ ἰγδηϑβ᾽ δίίοη, ρύθ- 

ΒΌΡΡΟΒΕα [Π|5 πιδαηίηρ οὗ ΠΣ ἴῃ 410, Εά. τπαη 58: (566 οὔ 

143), ἴδια ἔδπι. γϑίδγγίηρ ἰο ΠΝ, ἢ Ἐμ15 6 δυρρίϊοά Ὀεΐοτα 
ΩΝ “62 [οτϑ, ρεγβαρβ δείξογ, ἴο ἀνοϊά {δ βυδ). βίαπαΐηρ' ἔγβε ἴῃ 
Ῥοϊ 11π68 (8ε6 ἢ. οπ ν.33}), δῇεγ (κ)0}0], οἵ, 'ξ ποῖ, ἕο Ὁ 
ἯΠΡ)". ὙΠ Ἰδξίεγ 15 βδίδγ. 

Τ223)] 32 Ὁ. ἔδηι. ἴῃ ραῦβθ. Ὁδπα συϑγὖ ΟὨΪΥ Πότ. 

43. ἽΡΡἪ τά. Ἴνη; ἀπά οἵ, οπ 13}. 

44. ἐπικβὶ 866 οὔ 37. [5. 409} Π65 {πε )έγε. ΠἼΏ5). 
45. Τῆδ ἱπῆ, 05. Ὁν α-Κ. 113,22) οὗ, 15. 21 59’, ΗοΞ. 43. 

91] ὦ ὑποίσει (οἵ, τ Κ. 85Ὁ Β6.), 5. (τ Νλο τα σ95, 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΥ͂Ι. 

3. [ΠῸ ἽΝ] οπε ΜΒ Κα πο, δὰ: τῖε ΠῸ Ἰ . .« « Π, σ, 
Ὃ Ἰδδ... Π|, 2833; δηά ἘΝ... Π|, 2881 (15. 1819 15 ἀ! εγθη) ; 566 

2 εχ. τ5α, 2104. 

ὝΞ9Ὶ] Εἰϊμεγ (5εε οὐ 65) ““ΨὙγημαὶ οἰρᾷδης τῃ66}," οΥγ 
“Ὑγμῃδῖ ςοις [ες ἢ, {πὸ νογῦ ἴη τῆς ἰδίαν οαβε Ὀεΐηρ᾽ Ξξιρροβοά 

ἴο Ὀς ἀεγίνεά ὃν πιείδίπεβὶβ ἤῸΠΊ ἽΧΌ τ Αγαὰρ. γωῶ 9, 406», 

σοΐάμς “εξ, ἀπὰ τηεαπίηρ ἰπ ΗΙ , (( 65.) ἐγγέίαγο, ἐχασογδαγε. 
ᾧ ἢ τί παρενοχλήσει σοι ὅτι ἀποκρίνῃ; Ἔ δὐυϊ αἰϊαυϊά ἰδ] 
πιο δϑίυπι εϑὶ δἱ ἰοαυδγίβ. 

4. 5] Ὁγ. ἴῃ ἔγδηβ., Ζρισος, δὶ 143, δηά ΒΌΒ, ἰδἴκεβ “Ὁ ἃ5 ἴπ6 
Ῥτοιαβὶβ ἴο “" ὄ ; ρβγδ !εἰἰβπὶ γαῖμα ἔανουγβ ρί νίπρ' ἴο 15 (ἢ 

7 85 ἴῃ Νὰ. 222) ἴῃς ἔογος ἐκ ον, Ο ἐλαέ" (26. 5.0. ὁ, 2): 
τεπάεγ {πεπ: “ΠῚ ΟΩΪΥ γουγ 508] σγεγα ἴῃ ΠΥ 500} 5 βίβδά  .] 

ΤΤΎ ΓΝ] [μΡ. Με. ΒΙ. ΠΡ πτουἹά 5υΐϊτ τε] ]Π ΠῸ 
(οἴ. 19), θὰ: ποῖ ψίῃ Ὁδὸ (Βα.). [Τῇς νϑ. ΠΉὩΠΙΣ 5. ἀβυθ!ν 
ἀεήνεά ἔγοπι Ἴ2Π, 20 7οέπ, Ὀὰϊ Ὁν Βαγῖῃ (ερεοίρογσμολμηρθη, 

17; 6-Β.) ἔτοπι ,λ5.. (Ἴ2Π, 20 γοἦπ, Ὀεΐῃρ' ΡΓΟΡΔΡΙΥ τ  γλε..) 10 δὲ 

εοἰοιγα, υαγίορ αἰθά, εἰγίῤεα: ἴῃ ἰὶ, ἐο πιαξθ οοἱομγοα, δεαιέξε, 

αγέϊείίς. Ὑθα νίενν 15 δἰϊγαοῖῖνα, 85 βυρρεβίίηρ δῇ δ ΠΟΘ ΠΕΥ 

βυϊδῦ]6 πυᾶποα; δηά, ἱπουρ [πΠ6 νΌ. ἄοεβ ποῖ οροὺγ δραίῃ, 

1π6 πουῃ5 ΠΣ, ΠΣ Ἴ2Π, “2γί2ος (οὗ ἴπ6 ἰεοραγά), αγ παίυγα! νυ 

τείεγγεά ἴο ἴπε γοοῖ. Ὑεῖ ἴῃς Ατγδδίς 86 οὗἉ ἴπ6 νΌ. ἴῃ ταΐδγεποα 

ἴο νατίερ αἰεά ἰδηρυαρα, Ὀδδιυξα!, ἀπά τπθη ἀγιβοϊαὶ, ροθπιβ 

(ἀοἱἀζίπετ, 46λ. 129--131), 15 ργεβαπιδοὶν αἴθ, δηὰ ἀτπιε ἀρραγεπεν 

ἴο ἃ ἀδνεϊορπιεηΐ οὗἉ ΠΠτεγᾶγυ ἰδϑῖς δπά οὐ τἰοἶβη ρου] ᾶγ ἴο ἴῃς 

Ατγδῦ5.] 

ὉΡΡΏΣ] Ο6-Κ. τἰοῷφ. 80 ΦΝῚ 22; οἵ. 90. 106. 76γ, 1819 
ἸΌΝ ὍΝ. 

[44. ὩΞ5»] « ἀϊειορταρῃ ἔτοπι “: ὙΦΙΣῚ 105 πιρμς ὃς 
103 
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βἰηρὶς-βγεββθά, θυΐ, 85 δραίπϑε ὉΘῸΣ ἴῃ 5, ἰξ 8. ῥγοδδδίν ἰη- 
ἰεπάςεά ἰο Ὀς ἀουδ[6-Ξἰγεδδθά ; οἷ, Ὃ Ἰ22 ΨΙ νο βίγοββαϑ ἰη 5".] 

5. ὮΞΞ9Ν ΝΜ) Ο-Κ. δολ 

ΓΤ] Τῆοβς νῆο τείδίη 3 συρρίν τῆς οὐΐ. 319 ἔγοπι τῇς 
ποχέν. (οἴ. ΕΝΝ.); υὶ ἐπ|8 [που ἢ ἃ οεγίδϊα ραγα!εὶ ἴο τς 
οοηϑβίγυοίίοη πιᾶὺ θὲ ἔουπά ἰη [5. 581] 18 δηγιπίηρ Ὀυΐ παίυγαί. 
ά. ἴα “τῷ Με. Βί. 561. Βυ. στ κθ, νντ. Βα. Ριπιι; Βὺΐ πα} 

ἴδ6 ργοω. οὐ]. 15 πδρεοάδεά; Β6. ὈΞΡΙΠΙΣ, πίοι ἴῃ [1561 τννουϊά 
βυΐϊ! [ἀπά ρῖνο οἴοβογ ραγβι!οἱΐβαι ἰοὸ "], Ὀυΐ οἤαηρεβ ΗΕ οοη- 
β: ἀογαδῖγ. 

ό. ΤΣ Ν ὈΝ] α-Κ. τοϑς; Ὦτ. 143; οὗ, Ῥ5. 1305 "Ὁ, 
3] ροδῖ. ἔογ Ὁ: 15. 226 401 4813}; ἴῃ ρϑυβς, γ, 2115 

2218 γηοἷθ, Ῥ58. 1858 66 140} ἴ. : 
γ-8. [{ὰ οι. ἰορεῖδες τὐτἢ ὙΠΡΓῸ9 ἴα Τ, ρεγῆδρβ οὔ δοοουηΐ 

οὔ [5 υπίη!6 110 Ὶ 0} (Β6.). Τα νοῦβε δηά οἴδιιβϑε ἀϊνβίοη οὗ 
ΜΕ, νοι 15 ἐο]]ονεά ποῖ οὐἱγ ὉΥ ἘΝ. Ὀυϊ «90 ὉΥ Βιυ., ἰ5 

τὨγἘΒΩΟΔΙΠΎ πιοβί ἱπιργοραῦῖθ. Τῆς τγγιπηνοαί βοβοπι Ὀεΐηρ 
2:2, 3. 232, Οὗ, ἱἔ να ρίῖνα ἃ ἀουδὶς βἴγεββ Ὁ ἴο ΠΡ ἽΝ δηά 

Ἴ Ὅ5, 41:3, 3, 21:2); ἴῃ οἰἴπεῦ οα96 ἔπ οἶδιιβε [ὙΠ "ὸ ΌΘΡΏΊ, 

βυ οί ΠΕ βυβρίοϊουβ ου οἴπες στουπάβ, 5 δὴ ἰϑοίαϊοά ϑἰίοβος 
δεοίννοθη ἔνο ἀἰβιίοβ οὗ δρραγεῃεν δαυλὶ δηά ρδγαἹεῖ 11η65, 
τπουρἢ ἴῃ ἔπ ἔογιμογ οὗἩ ἴπ686 ὈΓΟΌΔΌΟΙΪΥ, ἴῃ τῆς [αἰίεγ οογίαϊηϊγ, 
1Π6 165 δγὰ 5πογίογ ἐπδη 1β υϑιιαὶ ἴῃ 100 (οὔ 2: 2 866 1016 η.). 
ὙΜνο ἀϊπιίοῃβ οἵ ἀπ πογπιαῖ 3: 3 τγιμπι (Ἔοχοερὶ δαὶ ὙΠ», 09 

5 Ὠδίυγα!Υ οἷς 5{Γ658 γαΐπονγ ἤδη ἴ0) ἀγὸ τεβίογοα ὉΥ ἴγβδῃβ- 
ἐογγῖπρ ὉΘΌΡΠῚ (οπιτεηρ τΠ6 1) ἔγοπι ὅ ἴο Ἷ, ἐδ. ἴο {π6 ἢγβι 
αἰΞπείοι, δηά αἰνίαϊηρ [π6 ἀϊδϑείοἢ8 δ γΠ δηὰ 32 τεβρεοιίνοίγ. 
Τῆς επιεηάαιϊίοηβ (566 (ΟἸ]οννΐηρ᾽ ποῖς8) Ποῖ (πυ.5 ἀἰνί ες ἀἴς, 
τιογείογο, οὐ πα τρις ᾿ἴπ68, ὄνθη ἐπουρῆ ἤοης οὗὨ τποπὶ 15 

διἰἰορείμπεγ βαιβέδοίοιγ. 

η. ὉΝ ΡΠ] α-Κ. γςεε.--- Τῆς οἤδηρο οὗ ρεγβοη ἰ5 αὐϊκνγαγά ; 
Βοπος Βυ. ἡδεώπ, ΠΗ ἽΝ (ἴτἢ ἢ α5 3), Βε.Τ τήφϑῃ υμόπ ΠΠΡ Ἵν 

ὩΒΌΡΠ ὙΠΡΣ; Ὅυ. (οξ, Β6.), δειγασείνεϊγ, ὙΦΘῚῸ Ὁμο ΠΠΡ Ν 
Ὁ ΘΌΡΗ (οἴ, 4211) ΤΡγ29. 

8, Βυ. ἱκεερβ ΔΗ͂ δς ἴξ ἰβ, πιογοῖν ἰῇ ἢ γεδάϊηρ Ὑ}9 ἴοι 

ὙΠ5. Βα. (οἴει ὉΘΌΡΓ) ἱηνεγείηρ, ἴο σαίη ἃ βυῦ). ἔογ ΠῚ: 
 ὉΡῊ ΠῚ “Ρ ΤΡ 3 ὍΠ5, Ὁ. (αἴτοτ ὉΘΌΡΠῚ) τοϊδίπβ ΒΗ. 



ΧΥΝΙ. 4-τι ΙοΟδ 

ὩΏΡΓἽ] 2215; ου {πα Ἄ, στ Οεΐγα, οἴ. Βαετ, ρ. 42; 6-Κ. 
ιΙ6ρ. ΝΗ. δηά Ατγϑηι). ἴο οδέδε, δ5 Ῥυ. 4“ ὦ (-- Ἴ0Π), κ᾽ 
(ΞΞ 155) (411 ἱπ 1μδνγ); ἵπ 5υγ. σέγέμιχεί, σολήραυϊέ, σονιβγεσσε, 
απο 2γελεηα, 6.9. ἴον πιέζειν, λαμβάνειν (Ῥ5. 2646). 
φιοτΣὴ) πιθδηβ, ποναναῦ, αἷδο ἴο ὅσ ὠγατον ἐορείλον, 1.6. ἴο ὅδ 
«ογίη σα, Ὧι. 347 .; Ἰδίο ἰ5 ἃ τορέπζίε (-: ῥντίς, Ἐρῃ. 57; 
50 ἰη ΝΗ͂., νυ. [μενγ, 11. 325), δο ἰβ δ τορίμαί (4. ἴῃ τῆς 

ϑγγ. Ηεχ. πεγε; υ. ΕἸε!ἀ); πεῆοβ ἔνι. λαεέ «ἀγέροίίδαϊ τη -. 
ὙΦΓΣ] τὴν Ιεδπηςβ8 (ργορ. μχέδέιρ᾽ οἵ ἤδβῃ), Ὃ8 Ῥ8. τορῖὲ; 

οἴ, ὅπ. αι Φ ἘΠῚ, ἈΓΕΛΤΡ, ἐσαη (οΓ τπε Κίπε); Οοῖ. τῇ ὧζ, 
ἘΓΑΟ2. Βυ. ῬΎΣ, »"ν υεχαέέορ (55). 

5 ΤΊ} Εχ. δοὶδ, Ηοβ. 5ὅ 7}9 αἱ. [Ασοοτγάϊηρ ἴο ἴῃ δοοβη- 
τυδίίΐοη οὗ ΜΤ {πεβ6 ννογὰβ ἃγε 8] οἶγο. οἱ. (- σηροογίπρ' 
ἀραύνιεέ γ:6); 5668 Ὅτ, 163 η. (1 5. 185, }6τ. 155, ΡΒ. 5οὖ», 15. 335) 
[ςἴ. 303 π.]. 

9. ΘΙ] οο οοπιδίπεβ ἴῃς ἰάδδϑβ οὗ λαδνεαῖ πὰ 2ορϑδοι- 
ἐΐομ, ἴο λαΐθ σοζέυοζν : 301, Ῥ8. 556 )Ό᾽ Ν᾽; ση. 2γ6 4932 
5οδῇ; ΠΟΘΡΌ, Ηοβ. οἷ8. (τ κατέβαλεν, ὃ. ....Χ.,.. Δ΄Φ; Ρετῆ. 
Ξε Ῥϑοῦὴ (..λ.α Ὁ, ἀἐρεερῥεΐ,, Ρα. ἀγέρι, οἔϊεη ἴον διασπάω, 
Ῥυϊ ἰπ 2 Κ΄ οἦ3 ἔογ Ὁ0 ) οὗ (Ὀυ.) 2 9.). [Βι. τεΐαίπβ Ὁ ΌΨ,, 
Ὀυῖ Ξυρρεβῖβ ΠῚΠ ἴου ἢ΄Ἴ : ἴῃ 1818 οδβϑα ἴῃς ἤρυγο οὗ [πε τῇὴῇἱά 
Ὁεαϑι ἀΐδαρρεδγβ.) 

ὍΣ ..- βώ, 866 οη ν.". 

ΤΣ] 2. Ὁ ὉΠ ἸΦΌΡ Σ, Βείοτε 5 (τ δα8 βέλη 
πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἔπεσεν τ δὉ) (ογ 3) Ὃν Ὁ ὙΠ, 

10. ὩΣ] 9 Μ55 ὈΠῸ (πε ταπάεογίηρβ οἵ Θ.'ΖῈΈ δγὲ ποὶ 
ενίάεπος (παι (ΠῸῪ ἀϊά ποὶ τεδά ὉΠ 83); θυ 566 οὐ ν.ὅ. 

ἩΝΡΌΓΡ 1] Πππ οἰἴπον λογρε ἐλοηισοῖνος ἑπίο α νϑῸ (15. 314; 
Εν. ΗἹ.), οὐ ὮΙ ἐλονιϑεῖσες τ; ἴῃ αἰτεῖ ο856 τ ρος ἐλεριδοῖνες 
ἐορείλενγ. ϑοδυϊο. οοπιραγοβ ἴῃς Ατδῦὺ. ἑαριάζα᾽ α (οοηΐ. νἱ.), ἴο 
ἄργεο οἵ αετίδέ ὁπό αποίλερ ἴο ἀο ἃ {πίηρ (18η6, 2729); Ηἰ. 

οἰξεβ Αγῃοὶ 8 Απηγαῖς. οαγηι. ἵν. Ρ. 2, ἀλῦ δε ρον. 

ΙΙ. Ὅν) "Ψ πιδϑηβ ολέϊάρενε; 566 19,8[η.] 2111, Ἐεδά ἊΨ 
[οτ δῷ; 50 βοῦϊε Μ88 οἵ ὅτ, Ζ : οἵ, ΟῚ ἰη Ὁ], μπγέρλμοοιις, 

νι ΖΕ), 68 1851 7 2." 418, [ΤῊ 5 15 ργαίεγδαθ!ε ἴο ἐγεδεϊηρ' 
δὴ} Πέτα 88 ἃ ἀπ. λ6γ. ται ἊΨ (68. Ενν.); οὕ ἴο Ὄχρίαἰπίηρ δ᾿ ἴα 

31 
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811 τοβε ραβ58 0:65 845 ἃ ἀϊπιπυῖτνο (56 ἢετα σοηϊεπιρίαοι 51) 

οἵ ἊὩ (ΕΒ εἰς); ἃ ἀϊπιϊμυϊίνε οὗ δ", τοϊεζεά, ἰ5 ἀϊδεϊποιν οὐξ 
οὗ ρίδοε ἰῃ 2111} (οἴ, [π6 ὈΠνῚ5)), ἀπά ἰ5 δὲ θεβὲ ποῖ πιοσε βυΐδοία 
τπ8η ἂν παῖε, δῪ τε  ελήά, ἴῃ 1918. Οη ἴδε δἵ πιοβῖ νεῦΥ γάγ 

δηά Ξοπιεννμδῖ ἀοιδίξι! Ἔχαπιρίθβ ἴῃ Ηρδῦτ. οὗ ἴῃς αἰπιϊπαῖνα 

ξιέαΐ!, ννϊο νου 5 γίςε! ν γεαυΐγα δὴν ἢεγα, 5εὲ 6-Κ. (Εηρ. 

τ.) 86ρ,, ποίε ; Βτγοοϊκεϊ πιᾶπη, 8 1.37.] 

Ὑ Ὁ) [Ὁ τὸ ὃν μ320, 2 Κ. τοῦ; 3π Ὁ δ ὍΣ, 76γ. 185, 
ΕΖίκ.. 356, Ρ5. 631, (τ 5εβπὶβ ἰο πᾶνε γεδὰ "Ὁ ἰῇ " δηὰ δὴ 

ψἰτδουξ νυν ἴῃ Ὁ: -Ἔγγοηθουβ!γ.] 
9] ΑὐΊοαβε 2.) πιιβὶ θ6 γεδά : {πε γ' ἰ8 81; (Να,. 2253), 

ποῖ ΠῚ; οἵ, ἈΝ ἔγοαι ἐξ), ὉὰΣ Ἰ8}} ἔγοπι Πδι, Ῥεγῆδρϑ, ἱπάβεά, 

85 {86 γ 15 ἱηίγαηβ., δηὰ ἰπ Αγ. τοαγγαΐα (οοη). 11.) ἰ5 οοηγεοίξ, 

2νγαοίρεξενι ἀδάΐ, τ[λ6 Ρι. ρὲ, 35) σουἹά θ6 {π6 οοτγγεοῖ τεδαϊηρ'. 
12. Νοῖϊος [πε ννογά-ραϊπεηρ' ἰη ἴΠ6 ἔννο ΡΙ]Ρρ6Ϊ5. 

“ἽΒἽΒ] Ατ΄ μαγίανα ἰβ ἴο σλαζε υἱοϊερέίν, αἴδο ἴο δγεαξ, σιέ, 

ἐεαν [οἴ. Δ ὁμῶς πλ, τε ΜΟΙ πιαηρῖεβ τπ6 βἤεερ--- 
[μλη6, 235λ:: [Αϑϑγγ. 20 ὄροαξ ἐπ ῥίφοσς: «οἴ, (1 τμὲ ἰαἱοοπ) 
διῤμνδε ἑμα ῥέξω ἐῤρ-γώτεν, Ὀτοαὶς 118 ργαὺ τΐτῃ 115. ὉΠ]|, Ὠεΐ. Ρ. 
545]; ὅυγ. μῷῶμῷ ἰβ ἴο ἴα (νἱηρ5), Ετίιρ. το δσ οορυμεοα; ἴῃ 
ΗεΡ. Ὑ ἰ5 ἴο ορ᾿ὲξ οἵ οἴεανε, Ῥ5. 748 ὮΝ ἼΨΩ ΠΎΝΌ πηι, Ηἱἢρ. 
[5. 2419 γνε ΠΥΒΠΠ Ἤ. 

Υ̓ΌΣΕ] οἵ, 76γ. 2339 »ὴῸ ὙΥδ᾽ Ὁ ὯΒ9 τ μόπ, 
[ὩῬ] ροβϑίθ!γ ἔγοπι 3ὴ)0᾽ (οἴ. [πε βἰπιρία ἱπιρέ, ἴω {πὸ 

18), ἘὨγΟυρΡἪ ἃ γερο οη οὗ ἔπε ργεοβαϊηρ' " 45 1: ἴπ8 οπιὶβϑίοῃ 
οἴ καί ἴῃ (τ 15, πβοννανεῖ, βοδγοαῖν ργοοῦ οὔ [88 τεδάϊηρ.) 

13. ὙΠ] αγυλόνς; 80 1εζ. σοῦ; .οἵἉ, γ33, ση. 4033, δηά 
ΒΡ ΠΒΝ (ἢ τά. περ Πθ᾿), ὅπ. 2ιϑϑὲ, [Ὡς 2 Ὲ Εν. Βυ. Ὁυ. αἱ. 
Γεηάδγ ὉΥ ἀγγύτος, ΜὨΏοΝ, 1 Ἰερτ παῖς, νου ῬῈ ρῥγαέεγαθις ; 

αἰμ ὑμ Ἰ2ῸΝ οἵ, ]05. γῦ, 2 ΟἿ. 1881, ψιπετο ἴῃς βυδ)εοῖβ διὰ 

ῬΏΓΤΙ Μεγ ὙΓυο5 ΓΙΌ] οἷ, 18. 318 ὙΠΟΘῈΝ 22 ἩΝΘ92 ΚΚ3Π| 
Ρε. 755 ΥἹΞΞ γΠ Προ Ἵν, 

ὙΥΎΣ ἢ] οἷ. πη, σοῦ, 
[14. γ9 ὋὉ Ὁ Ὑ8] τοί ὀγεαοῦ ὠρονὶ δρεαρῖ; τοίέλ ὁτὲ 

δγεαολ αἴον αποίλθγρ. Ὑὴ6 ὉΒ (οπι. ΒΥ οὔς ΜΒ Κ5) ἰβ βίγβηρε, 
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ἀπά ννᾶβ ρεγίαρς ποὲ γεδά ὃγῃ (ἃ (ἐπί). Εοτγ ὃν, ἐπ σαἰδέμονι ἰο, 
866 1318 η.; Ζέχ. 5.0. ὃν, 42, Ρ. 755δ; ἀπά ψἱἢ τπς ἰάϊοπι οἵ, 

«’ ΄“,’᾿ «ο.0’᾽ ».ἦ ’ο,,Ρ 

Οος. 3113 ῳϑ ἱρ δ, ἀεὶ ἀλλ... 

15. ὙἸ9Δ0 Ιη ὅ5υγ. δηά Αγδῦ. ἴῃς ζένε οὐ ἀζ6 οὗ δῇ δῃϊπλδὶ ; 
ἰπ ἴπὸ Μίβῃπα (Μεέζεο. 953) οὗ ἃ ογμδέ ἔογπληρ ονεῦ ἃ ουπά 
(οἴ. Βαβηΐ Ποβ' ΠΞΌ; ΚΙ. ὈΥῚΡ ὈΥΡΊΒΟ Ὁ Ἴδρθ ΝΡ ΨΆ Ὃν 
ΠΞΘΣ ΠΊΟΣΠ ΚΤ ΥἹΔΊΩΝ ΠΟΌΠ ΟΡ ΠΟΌΡΨ (α ογμϑι)); ἴῃ Ταΐπι. οὗ 
Ἰοσίλον; ἴῃ ὦ οἵ ἃ ῥίαέο οὗ τηπϑέαϊ, Να. γ18. 19. Γ Ἐ51. ἘΖΙκ. 23; 
τῆς “ ἰπ Αγαπι. πιθδηβ ἴο ὅσ λωγά. Ἦδγε, πο ἄοιυδί, οἤοβεη 

ἴο ἀδηοίς {πὸ λαργ, ἐξζείθες 5ἰκίη οὗ ἃ ἱερογ. 

ὙΓΡῸΣ] ἔτοπι δθμ --- Ασ. ὑξ, Ατγαπι. δ}} (Ὀοιῃι φοπιπιοη), ἴο φῦ 

ἦε (ἤδη δ ὄν, ὅ: οζο, 845 βοτηδιμίηρ οηΖθγεα ἐμέο Ὁγ ἰἢ6 Δ ηἰ ΠΊ8᾽5 

ποῖ); ἤδποα ἴῃ Ρο εἶ, ἴο γησᾷθ ἐο ϑμέογ. ΑΝ. “πο (5ο ἈΝ πι.), 
[οἱονν5 δϑῃὶ (ἜΡθϑΡ; . [νυν ΜΆ ΡΨΒ) δπὰ Ἀδίρας ([5} 3039). 
2] [Ὁ86. (Φ8ὲ. 2111), οὐδ)εοείπρ' ἔμαὶ ““βογῃ" 8. αἡ- 

βυΐξαδ!ς Πεγα, ργοροβαβ τἼρ' (ἢ πο Π ἔοσ Ὑτρῦ}).}] Ατηοϊά, ἴῃ 
4152 χχὶ. 170, ργοροβεβ μηγοίοοξ ἃ5 ἃ πηβδηΐηρ' οὗ ΠΡ παῖε [ἀπά 

ἴΏ βανδῦαὶ οἴπεγ ραββϑαρεβ, 6.9. Ὠϊ. 2217, 1 5. 21.190. Ῥξ. 75δ: δ. 11 

8.8. Εογ 1:8 βεῆβε Αγποὶά ἀρρεδίβ (1) ἴο τυμαὶ ἰ5 βαϊά οὗ..." 

π τπ6 Ζέράμε 'Σ' Αγαδ, χνῖϊ. 200 Η.: ““.,Ὁ} 5. 16 ἑογοίοοϊς 

(ὦ 2.}}), ἀπά βοπιε 1ἰπιῖξ 118. δρρ!!οδίίοα το τῆ ἐογείοοϊκς οὔ 1ῃ8 

ϑνοπδη δπά ἴο Βεγ Ὀγαϊά (ὃ γλλδ). . .. Απά ἴῃς ,..,χ, οὗ 16 πηδῃ 

5 [Π6 ογοννῃ οὔ ἴΠ6 μεϑά. .. . Α σεγίδίῃ οὔβ ννᾶϑ οδἹἹβά οὐ ϑιὶ "ὁ 

Ῥεσαυβε δα δά ἴννο ἰοοῖκα ἰπαὶ 6 Ὀγαϊάδά οἡ ἴῃς ἔννο Βογῃβ οὗ 

[15 μοδά δηά [εἴ ἐδ πὶ παηρ' ἄοννῃ"; δηά (2) ἴο τιοάδγη Βεάδννυ 
5860 : ““5166-Ιοοκ5 ἄγ ογῃ ὉΥ πιεη δἱ {πεῖ παίαγαὶ θηρία; 

50 ἰξ 15 βαϊά ἴῃ ργαίβε οὗ ἃ γουηρ᾽ πιδη᾽ 5 ἔογίιπδία Ὀδδυῖν, “ἢς 
[85 στϑαῖ ἀπά ἰοὴρ βογηβ᾽᾿ (Ὀουρ ιν, 4γαδία Δ εφονγέα, ἰ. 460; 

οὗ. Ρ. 382, 11. 220)]. . ᾿ 

τό. ΓΤ ΩΤ (Κι.}} α-Κ. 1455. ὙὍὴο Οτὲ (17) οογγεοῖβ {δ6 

[655 υδυδ] οοπδίγαοίίοη; δυῖ οἴ, Ὁε. 21 Πδ δϑ Ὧν (Οτὰ Ἰϑον); 
ι 5. 4160 ΠῸΡ γ)1} (ποῖ σοτγεοίςά; ἴῃ τ Κα. 144 γ}}» ἸΌΡ); 2 85. τοῦ 

ΠΌΠΟΌΠ Ὁ δὲς ΠΡ 5; Ρ5. 735 ΓΝ ΠΡΕδῚ ΓᾺΡ (Ογὰ 158); 
δηά ς. 149 [π.] δῃὰ [6 πιϑηῦ Οἴδεγ οαϑεβ ρίνθη ἰη α-Κ. λ6. 
(αραϊηβε με νίονν {παι τπ6 Π-- πᾶν 6 ἃ ,2τὰ Μρηε. ρίυγ., ἃ5 'ἰπ 
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Ατδηι., 58ε5 Ο- Κ᾿ 44", δπά εβρ. Νόϊά., 5 ἵμεγε οἰϊε). ΘΝ 

(α-Κ. 556 οἡ ἴδε τεάιρ]!οαϊεά ἔογπι) γεσουγβ, [.8. 139 ἡΘΊΟΠ "»Ό, 

2.1} ΨΌ ΥΘΊΘΠ ᾿ : ἰη 1,4. τῖϑ δὶ [Π6 .,7 5 ρίαίηϊγ, 1. ἼΘΠ τα Αγδῦ. 

.χκθν, ἴο μεννπεμέ (νβεπος ἼΘΠ τΞ ορὶ., τοῖμε), ἢρ΄. ὅ6 ἐπα γέγ- 

»ιδηΐ, δὲ ἀρεαξεά, αἐεέμγδεα (οἴ. ἰὰ Οἱ, ῬΒ. 46’ Ὁ Ὁ ὙἼΘΠ" Ἰ57}); 

Ὀαϊ Βεῖα 186 ν΄ βεεπὶ8 ἴο ὃ 1]. ἼΟΠΞΞ Αγ. γα.» ἴο ὅδ γαῖ 

(νβθποα ὙΠ τε ἱμμο., σφε, ἔγοπι [15 γεάαέολ σΟΙουΓ), τὴν ἔδοα ἐς 

ἐη)αρισα ἔτοσῦι ννεορίηε (ὉΠ -ῷ ἴο δε γεώαέδιι; οἴ. τε δάϊ]. 

ὉΠ, ΡΊΡ.", εἰς,, 6-Κ. 8.", π.): 50 ΗἸ. Π 6. Ὁϊ. Βυ. θὰ. ΕΨΝπι. 
ΟΕ 1Ρπ Εζγα, ἴὉ ΜΠ Ἰ (πα Βυθετί ηρΡ) ΦΊΠΠ 272 ἸΘΊΜΠΠ ὙἹΡ ὩΝΩ 
ΝΘ ὙΠ ἸῸΠ, ΕΝ. ἐς εἶ, ῥργοῦ. ἔγοπι Κὶ. ΤΣ). [15 
βῖγδηρε, μβούγενοῦ, [πὲ [Π6 584π16 ππιιϑυ8] ἔογπι 5ῃουϊά ἤανο ἔννο 

Β6η5685; δηά 665. 776ς. Ἔχρίδί πα δ] [Πς οσουγγθησαβ ἔγοπι 

“είμαγε, ἴεῖα ὧδ Μαρία ἐαογώπαγμηι είς ἑἤαναία; οἴ. ὦ 

“λ 22], Ἐ Ἰηϊυπνυῖς, ΖΦ εν Ὁ, αγὲ ἐμγδίά (8ο ἔογ ΥὙἹῺΓ᾽, 
ΡΞ. 46). 

17. ὯΨ] ἴον σι ὃν -- ἑλοιρᾷ. 8.0 15. 539) ΠΡ ὈδΠ μὸ ὃν 
(2 “. η58α). ᾿ ὑ 

19. ὙἹΓΤῸΣ 1] Αγδαι. τ Ηθδ. ἽΨ; οἵ, ἈΠΑΊΠΙ ὍΝ τι Ἡ Ὁ. ἽΡ 5, 
6η. 41", Εογ οἴδογ σδϑθβ οὗ α ΗὌοῦ. δηά Αγβϑπι. βυῃοηγπι ἴῃ 
ΡΔΓΆ εἰ ἴ5πι, οἵ. το (γθ ἀπά Ἴ21) 3753 (ΚῸν ἀπά 2.) 39" (ΕἼ δηά Ἢ). 

20. ὦ ἀφίκοιτό μου ἡ δέησις πρὸς Κύριον͵ "Εναντι δὲ 
αὐτοῦ στάζοι ὁ ὀφθαλμός, ψεπος 50. ΝΥ 3 ΤΏΠΗ 
80 τάς ΒΤ, ἰδ ὟΨ ΠΕΡῚ ΒΟ ἘΠῚ ΕΠΩ ΠΝ δυ. 
ὙΔ Ὁ ΚΥΘ' (Ὁ 45 44), ΜΔῪ τιν ἐεπά (604) ἰδὲ μἰπιβοῖ 86 
ἔουπά (15. 5.55) ὉῪ πιεῖ [τ 18 οδ)εοϊεά το Ξ9 {πὶ γῦ οἰβοισῆοτο 
πιεδη8 ἐρμέογῥνείον (3.33, Οη. 4233, [5. 437; οἵ, 2 ΟΒ. 4251), δηά 
τῆδι »ποοξονς τὰ οἴἰβαεαννῆεγε Ὠ) (5. εἰ δἱ.); 511], 85 γϑη τλοδΏ5 

ἴο γποοξ (5. 11951}}, (πετα 18. Ὧ0 γεάβϑοῦ ΨὮΥ ἴπ6 ρίορ. 5ῃου!ά 
ποῖ πᾶνα πιεαηΐ "ποοζοῦ. Τῆς οἶδιιδα 8, πουσανοσ, νΟΙῪ δδογῖ; 

βεηςς Βα. ΤᾺ ὈΨᾺ ὙΠῸ οσΣ ἿΏ ΡΥ ὙΡῸ ; [θὲ ἐιῖ8 ἴδανεβ ἔπε 

Ρδγδ! 161 15π| 85 ἱπιρετγεσί δ5 ἴῃ 4 ; [πε ραγδὶ]ε]18πὶ οὗ (δ 18 βοπι 

᾿παϊοδιίοη {παῖ ἴξ βίδηαβ πεᾶγογ πὸ ογρ ᾽πὶ ἔβδη 8]. 

ΣΡ 5] Οὐδ. τοῦδ, Ῥβ. 1103 ΠΌΤ ὙΦ) ΠΌση ἢ; ἢδη, Ργ, το" 
2γ1δ᾽, Ατγδη., θο(ἢ ὅγγ, δηά ὅζ, θυϊ ἀρρδιθηεῦν ταῦθ. [5. 4819 
αὐτο Ἣν ὑπ 
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21. ἸΏ] τά. τυ 5 Μ55, Ετνυ. ὉΪ. Π 6. εἴς.» ἤϑϑ; δ... ὕ8, 
8ἃ5 απ. 1 αἱ, [Ἷ 5 ἔπε ράδγαὶ αἱ ἴο 2) 85 ἴῃ 1470; ὈἼΝ 
οσσυτβ ἴῃ ]οῦ οηἱν ἴῃ 255. 

22. [ἜΤ ̓  ὝἼΡΟΘ Γ2)}] (ἃ ἥκασι ἰ5 ἀιε ταῖπετ ἴο ρίδοίηρ' 
(κα βοπια πιοάεγηῃς---Ηοθτα. Βς.7) Περὶ πιο οὐ δα ἱπιρῇ. 
1δε ἔογοα οὗ {π6 ρῇ. [ΠδΔη ἴο γεδάϊηρ ἡπ. Ηοπίῃ. ὑΠΝ ἼΒΌΘ ΓΦ 
(Ὀυὲ Ἰθη ταίμογ [ἤδη ὑς ψουὰ Ἔχρύαβ8 ἴπ 6 8θηβ8 γεαυϊγεά : οἔ. 

Ῥ5. το); ΗἰϊΖ. ΠῸΨ (1ἴε Ηςῦτον ον λοι») ἰπβίεδαά οἵ ΠῸΨ; 

[ᾶΡ. ἼΒΌΘ ἔογ ἽΒοΟ; Βί. ἼθΟΟ Π)᾽, γεδεαέονς ο7 τοαϊϊέηρ, νι οἢ 
6 ΒΌΡΡΟΞΒΕ5 ἴο Ὀ6 8 ἴδΓη) ἔογ πιουγηΐηρ' ᾿νοπιθη.] 

ὉΓΝῚ] δῆϊεγ {πὲ ἔδπι. ΠῸΦ; οὗ, Ηο5. 14], (δ. 69, τ Κ. τι 

(α-Κ. 1452) δηά 155 (αἴεῖ 4 ὦμαὶ ἔδπι. ἤουη). 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΧΥΙΙ. 

Σ. [Τῆς ταγίῆῃπι 5.2: 2: 2--ἃ νατίδηϊ οὗ 3 : 2 ἴῃ 5οπ)6 ροδπι8 
(δόνηις οὐ" Ἡοῦγοτο Ῥοθέργν, 182), Ὀὰϊ ἰπ ]οὉ 1ξ 15, δὲ πιοβῖ, νεγΥῪ 

τᾶγθ. Οἷδεῦ ἀουδεδι Ἔχαπιρίεβ ἀγὰ ν.1} 21:39.}] Ὁιυ., ἴο ψαίη ἵννο 
ἔἴπεβ οὔ ἴδγθθ δεδαὶβ δαοῦ : Ῥ ὨΝῚΣΡ 12}}0 "Ὁ" ΠΌΣΠ ἸΠΥ, ΗΙ5 
δρίγίε (δῆρεγ, 85 15. 85) μαβ ἀεβίγογεα τῦν ἄδγβ, Τῆς γσύανεβ 

ἅτ ἰδῆς ([58. 185) ἴο πε; δαξ ὃ 21} 15 ἴο αραπάοῃ οζ ἴεανε ἴο δ 
Ροννεῦ οὐ ροββαββίοη οἵ ουβίοαυ οὗ ἀν οπα (495, ἔχ. λα, [5. 185 
ΚΠ ΠΌΠΩΡῚ ὨΣῚΠ Θ}0 ΥἹΠΝ 120), ἀπά τῆ6 ἰάθα με οι ἰ8 νδηῖθά 
ἤογα 15 ῃοΐῖ ἴο δ αδαραοριθα οὐ ἰεἜ ἐο, Ὀὰϊ ἴο Ὀς γεϑογυσαῖ 707. 
[Υεἰ τπουρὴ Ῥυ.᾽5 Ἔπιεηάἀδιίοη 15 ποῖ δοοερίδοϊε, 4, νυ ποῃ 

15. τῆν ΠΠ ΟΑ ΠΥ ἀπυβυαὶ (866 δρονε), 185 ἔα ἔγοπῃ οεγίδίη. 
ὩΚ) ἰβ ϑαρροβοά ἴο Ὀ6 δη αἰίεγηδῖίνε ἔογπι ἔογ Ἰ9}) (617), τυ οἷ 
18, ἱπάδεά, τεδὰ ὉνΥ το Μ55 πεγε; Ἵ" ἕο ἽΝῚ 15 οἰμπογνῖβο φυϊΐα 

υαηκηοόνη. Ὁ Βαΐενον 115 Ηεῦέεν ογὶρίπαὶ, (τ 15 οὈν!ου 51 ραγα- 
ΡἈγαβιίο---ὀὀλέκομαι πνεύματι φερόμενος, δέομαι δὲ ταφῆς καὶ 
οὐ τυγχάνω (οἴ. 31 (Π); ἀπά 411 {πΐ 15 οογδίγ οοπηπιοη ἴο ἾΆ 
δηά (ἴα ἰ5 ΠῚ δηά (Ὠ")Ἴ2Ρ ; δηά 1 ἰ5 αυἱΐα ἀηδαΐο ἴο οἷδίπὶ (ΒΙ.) 
τπὲ (τ οπι. Ἰ9}}} "Ὁ" ---δχδοῖν (παὶ δηὰ ποϊπίηρ᾽ πιο. Αραίη, 

ἴπαξ φερόμενος δέομαι Ῥτεδιρροδεβ 2 »ῈΡ (Ὁ. Δρρβγθηῖῖν, 
Βε. Ὁ) 5, ἴο 54Υ ἴα ἰεαϑί, δἰϊορείμεν υποογίδίη ; ποννβογο οἶβα 

ἄοεβ φέρειν τε γἹ), ἀπά τῆς ἕδος {πᾶὶ 'ἰπ 1πη6 Ῥεηΐ. ") 1 2 ἰ5 
τεηάετεά δέομαι κύριε 15 ἔατ ἔτοπι ργονίηρ᾽ {πὲ ὩΣ 2 ψουϊά 
μᾶνα δεθη γθηδεγεά δέομαι δὲ ταφῆς.] 

[Ὁ ὩΡ] ποῖ δὴ ἱπίεηβῖνε ρί. (265.}, Ὀυϊ γαΐδεγ, ἱξ ἐπα ἰαχὲ 
5 οοτγγοοῖ, ἃ ρῇ. οἵ Ὄχίεηβίοη, νἱγίυδ!ν δαυδὶ ἴο φγιυέ-γαγί, 

οδνηθέογ») (6-Κ. 1240; Κδη. 11]. 2646). Απ ἱπίεηϑῖνε ρ].---ἃ 
(δἐδῖε!γ) τοπιὉ ---ὐνου]ά Ὀς συ! 80]ς ἰῃ 2ιὅ3, 2 Κὶ. 2λϑ( -Ξ 20". 3453), 
2 Ο[. 1614; Βυΐῖ ἴῃ 411] [Π656 οδϑθβ (πε οἷ. υδεὰ ἰ5 ΠΡ. [π 
Νεῆ. 416 ἼῚ ΤΡ 8. δὴ δρὈγενίδἰίοη οὗ, οὐ βσυποηυπιοῦβ ψἱ, 
ΨΥ ὉΣ ΓἼΔΡ, 2 ΟἩ. 4288.], 

2. [ὦ λίσσομαι κάμνων, καὶ τί ποιήσας, ἰ5 Ὀτὶεἴ ἀπά ργοΌ Δ Υ 
ττο 



ΧΥΝΙΠ. τ-ό 11|: 

ραγαρδγαςῖῖς. Εὸγ ρυεβϑες 85 ἴο ἴῃς Ἡεῦγεν ἱγὶπρ Ὀεϊιὶπά ἱὶ 

5866. Βε. διὰ Ὦυ. Βυϊ ἢετῖε, ἴοο, ἰξ ἰ5 ἱπιροβπϑὶ δῖε ἴο δεϑεοτγῖ 
Ροϑβεἰ νεῖν ἰμδῖ δὴν ραγίϊουϊας νογάς οἵ Ξ’ σεγε οὐ ψεγε ποῖ τεδὰ 
ὃγ ἄ.] 

Ὁ ὈΓΝΤ] δὰ δὐβεγαοῖ α., {Ππὸ ὨΝδ!, οἷς. (6-Κ. «244, δοτπιοά 
ἔτοτι ἴῃς βοοομάδγυ ἡ ὉΠ (139 π.). Α ὄρῖορ. ὈΌΓΣ (Βι.), {κε 
"ΩἿ ἔγοπι ἼΞἯ, ἰ5 ργεοδγίουϑ. 

ὩΣ ΘΣ] ἱπῆ. ς. ΗΙΕ, ἔτοτι το, τ ἃ. ἢ, ἀἰτίπιδης (οἱ δ, 

Εχ. χ᾽ ὉΈΧ; α-Κ. 2ολ), οβν. ἐλεὶγ ἀφἤαηοο. Ὅμ. ὈΠΛΦΠ 

{1ετ. 635 4116, Ηοξ. 125 1), ἐπ δύϊέεννεδοτες (οἴ. 5. «οσιδμοῦ, Ἐ 
εἴ ἴῃ δηιδαγιυαϊηΐθυ5,---ΠουρῊ ποῖ πεοεββδυῖν ροϊπιὶηρ ἴο [Πὶ5 

γεαεϊἐπρ); οἴ. τ1ῖ55, Βυ. ὈΓΙΘῚ οὐ ὈΓΒῚΠ. 

5] ἔπε 7.55. ἰ5 ουΐ οὗἉ ρίαος : τεδά ὅπ. Βι., τϊηκίηρ ΝΑ 
ψεακκ, ὉῬ (-Ξ Π) 35) Ἴ5Ε (115). 

3. ΤΌ] ΜΑ͂ ἱπιριϊεβ ἴπαὶ Ὁ νὰ5 υδοά δοβοϊυἱοεῖν ἴῃ τμ6 
56ῆβ6 οὗ φένε (Α Ρἰεάρο); δυῖ 1 ἰβ Ὀεϊίεγ ἴο μεῖ ἴμα οὐ). ὈῪ 
Ροϊητίηρ 23}; 50  ϑαδά. Οἱ. Ηΐπι. Βα. Βι. Ὁυ.; ἴογ οὖ, 
οἵ. γγυ, Θη. 3818, 
ΠΝ Ὑτῦ ΝῊΠ Ὦ] τὴ Ὃ 88 47 1319; 7Ζδηϑές, ὶ 201 (1). 

ῬρΓ" ττῦ, τῃ6 ΝΙΣ, τεῆςχ., σέγέξο ἀένισοί ἑμίο τὴν λαπαῖ τε ἄρτες ἴο 
Ῥεοοπιδ βυγεῖν ἔου πιὸ (οἴ. Ῥε. 61 ΤῈ9 ὐ ΕγδῈ Ἴ9 ΠΕΡῚ Ὀϊ 52; 

1115 1718 ὙΠΡῪ ὯὮΡ ΠΕΡῚ 5. ἢ2 ΡὈΠ 9 ὋὋΠ ὈἿΝ; 2259 ΠΠῸῸΝ 
πὴ θ᾽ ΘΞῚΡ3 ἢ5 ΨΡΠ3). Βε. ῬΌΠ' Ἢ Ὁ ΚῚΣ Ὁ, 

4. ὈΘΣ] δὴ οὐῇ. ἰβ ἀεβίἀεγαιϊβά : γεδά συν Μο. Ὀϊ. εἴα. 

5. ῬὉΤΟ] Ροϊηϊεά ὃὉγ 9 45 ἃ ποι, δῃηά 85 βυςοῖ νϑγίουϑι 
ἱπίεγργεῖεά--- “ἀνε (οὗ ἃ ἔδαβί), οὐ 2γ6ν (ἈΝ.); 5ε6 δχορείοαδὶ ἡ. 

Βιι. Ροϊηΐβ Ῥ τὸ (ΡΙεἱ ἱ'πῆπ.), δῃά γεηάδγβ 2" ρόπο, ἐμυΐίες [ὁ 

«λαγέ (18 1206) ; Ὀμΐὶ [Π]5 ψίνεβ ἴο Ἴ2Π ἃ πιδδηίηρ ἰδαῖ ἰ8 ποῖ 
ἔουπὰ εἴπεννμοτθ. Εογ Ἴ2η, 20 ἀεπομροθ, ἐφ ογηε αραΐησί, 8668 

7εγ. δοῖθ ψπογα, δοοογάϊηρ ἴο ἴμ6 υϑιι4] ἱπίεγργοίδιίοη, ἴδ6 

Ρδβοῃ ἀεπουποεὰ 18 845 βεγα ἴῃ {Π6 80. ; ἴῃ [08. 215 Ὁ, [δν. οἷ, 

Ῥγ. 20 τ1Π6 ἜΧρ!!οἱξ οὐ ἱπιρί οἷς δοο. 15 ἴῃς (Πίηρ᾽ ἀεπουπορά. 

6. ΔΒΓ] Βα. εἶταν νη (Ὁ), οὐ ((ὰ ὄθου δέ μεὴ “3 ὙΠ (50 
Με. ϑ56ῇ. Βε. υ.): Βι. ΣΥΠῚ; ας ἰδ ΜΠ] μαγαϊγ παν θέα 
πε ννοτίς οὗ εἷβ8 ἐγίεη 8. 
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ὈΦΏΡῚΊ τά. δεῖ, 
Ὁ ΓΙΕΓῚ] δία οδήθοε οὔ βρίεείπρ το (εμ6) ἔδοες (οἵ 

οἴδμογ ρβορί6), ἐ.6. οπβ Ὀεΐογε νῇοπι ρεορίβ βρὶξ[ (45 ἃ πιαγῖίς οὗ 

Δνείβίοη); 50 ΗἹ. ΟΥ̓ 15. 53Ὁ ὉΟῸ ὈΣΒ ἽΒΌΘΞ, ας (οπα, 85 ἴο 
ψΒοπ1) ἴπδτα 15. ἃ πἰάϊηρ οὗἁὨ ἔδοεβ ἔγοτι ἢ πὶ Ξε ος ἔγοπη ννῇοπὶ 
πιϑῇ ῃἰά6 {πεῖς ἔδοαβ. Οὖ (9 Ὁ) ἘΠ ΒΡ), δίῃ οδήβεοϊ οὗ βρίτηρ 
δεΐογο ἐδόηε ([6 Ῥβορίεςβ οἵ ν."). Νοῖ (06. Ὀϊ. υ.), οὔα ἴῃ 
ψΠο5ς6 ἴδοις ἴπεγε ἰ5 ἃ βρί{{πρ΄ (ΞΞ ἰῃ ννῆοβα ἔδος πηθ 5010); ἔου 
ἴο 8ρῖ1 ἐπε ἴπ6 ἔδοβ 15 ἰαϊοπιδιοδ!ν "ἢ 83 (Νὰ. τ᾽, Ὁξ. 255), 
δηὰ 186 ργοπουη ψουά αν Ὀδοη Ὄχρεοῖθά (1503 Π8Π). ΠῸΡ 
ΟὨΪΥ Βεγα; ἴδε γ΄ ψουὰ θ6 ἢ (ΠΠκὸ ΠΦΨ, ΠῸ) ἔγοσι 212, Ἀ}))}} 
Αγαπι. ἘΠ, [ονΥ, ἷν. 658" (ἴννο ἰηδίδποοθβ ἰη Ταῖπ.); ΕἸΏ. ΚΒΠ, 
Νὰ. 1216 αἱ. (Ὁ. Ζέκ. 573). Ῥεγῆδρβ, ποννανεγ, ννὲ βῃουϊά γεδὰ 
ὈΠΌΕ ΠΡΟ ((ὰ αὐτοῖς ; 50 358) ἀπά ἃ ογέεμέ (ἘΠ δχβπιρίιπ)) 
ὀείονε ἐλιϑηὲ ταυβῖ 1 Ὁς (Ρετίοβ, Β6. Βι.); οἵ. Ὀε. 2845 Ππργοδὴ Πυκθ; 
Ῥ5. 717 Ὁ ἮΝ Π ΠΕΙΌΣ, 
ΤΥ] 7 ἀνε ἐο δα (866 οη 9539). 

γ. ΤΣ ΠῚ πὶ νερά ἐλέτρε τε ρατὶβ οὗ {π6 Ῥοάγ, πιεπιῦοτβ : 
ἽΣ οἤξη οἵ Οοὐ᾽ 5 “ογηνέμρ' τῆδῃ, 88 ἡ. “)ἵ“8, ες. 16, Ρ58. 949. 

Ηΐπι. Βυ. , »» ὑπαρίμαζίονις (ἔγοτα Ὅ, αη. 66 85, Ὁι. 
415); οὗ, ὅ. ὦ Σ, παν τὐοιι λές. 

ἘΝΡ5] Β6. ὈδῸ οἵ 9, δοπεᾷ ἐο ἀνε δημ (υυϊεηι Ὅν). 
9. "ἜΤΙΘΝ] κλονν, οἵ, 381 ἽΠΥ ΤΙ, Νδῆ. τὸ Ογὰ Ποση; Ο-Κ. 

οὔ, 16; Οἱ. Βαδῖ, δηά οἴμοι εἀὰ. (στ ΚΙ.), δ., α-Κ. τολ 

(οξ. Βαδοι, Ρ. 43). 

10. Ὁ 9. Ν}] 50, ἔοσ Ὀρηνς, οπἱν μογε, ἀουδεῖεββ ἴο ργοάιιος δὴ 
Δϑϑοῆβηος Ψ1 ἘΠ Ὦ23, 

Ὀδ9]) [οπι. ἢ ομα ΜΒ, ἴῃς ἀἰϑιίοι Ὀεΐπρ δὲ ργεβθηῖ 4: 3, 
οἵ] ἢ 5 Μ55 τεδά ΠΕΣ ἴῃ6 οα86 ἰ5 ποῖ ρϑγβ]εἰ ἰο ἴποβα ἰῃ 
πο ἃ 3τά ρεῖβ. ψολίοτος ἃ 2πὰ ρεῦϑβ. ἰάϊοπιδιοδιγ, 8ὁ5 ψοῦ 
Ὁ Ὁ, Μῖς. τῆ τα ῖ Κ. 2:δϑ, Μα]. 49 59 ἼΔ ὈΨΩΡ ΠΝ ΠῚ, 
πᾶ ἴῃ βιιοῖ οΆ865 88 18. 2216 5.4..11 οἵο. (6-Κ. 1442}; [ςἵ. 
125 ἢ. δά]. 

ΣΙ. Ἐχοορὶ ποῖα, ΠΡ 18 δἴνναυβ υϑεοά ἴῃ ἃ Ὀδά 56η86, 88 

[5. 327 (οὗ ἃ βοβεπια ἔογ γυϊηϊηρ ἴπ6 ροοῦ ἴῃ ἃ οουγί οὗ αν), 
Ηοϑ. 69, Ρ5. 260, δηά εβρβοίδ!υ οὗ υποδμαβεγ, 10. 411}, ἔν. 
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1811} εἴς. ; ποῆσθ οὔ (815 στουηά ἴῃ οοτγεοίηαβϑ οἵ Δ8ἘΕῖ, ἢὰ5. θδθη 

αὐοκιίοπεά. Τ᾽ 5 ἃ 2ο:ξεςείον (15. 1438 ἽΒΡ 0); δηὰ ὙζνὉ 
229 δῖα βϑυρροββά ἴο ὃς ἃ ἢρ. ἔογ τβουρῆιβ πᾶ ἤοραβ, ἴπ6 
σπου ϑηδά Ὀεϊοηρίηρβ οὗ ἴπὸ πεαγί. Βυῖ ἴδε ἢἤρ΄. 15 ἔδι-εομεά. 
Ὧϊ. υ. ὙΓῸΘ -- ἸϑδγΘ, “οείγος (οἴ. Ῥ5. 215 1 ΛΠΒΦ ΠΡῚΝ, || ΓΊΝΕΙ 
25), ἔτοσι ἴπ6 γ΄ ῥγεβδογνθά ἰῃ Α58. ἐρθελω, ἴο ἐσϑοέγε, σσξ “ον, 

ογλέμ, ἀεβῖγε (Ε. Πεἱ. ΤῊΡΒ τ29). [νντ. μευ δμεϑιν ἸΠῸ ἴου 

ΦὉ (οἴ, (τ ἄρθρα), ἀη.α] Βα. ἸΡΙ" (οτ Ὀεϊίον Π3Ὁ0) ὙΠῸ ΩΡ Ὃ" 
250 ΡῸ (““Ὁτοίκεη ἀγα ἴπ6 οογάβ (7εγ. 1οὔϑ 4].) οἵὗἵἩἍ πιν υπάετ- 

βίδπάϊηρ "---ν πχεηΐδὶ δου 165 ἀγα ρίνϊηρ νν4γ), θὰ. ΤΩ" Ὅ) 
230 ὙΠΟ ΠΣ ΠΊΡΗΘ, Μγ ἀἄδγβ ρᾶ85 αινῪ ψἱϊπουΐ Πορα; 
ΤΠ (ἰηἀοξ., ἃ5 γ5) πανα ἀπηϊμη]δῖεα τς ἀεβίγεβ οὗ πῃ πεατζί. 
[ΚΒῚ εἶνε ἰῃς δυβρίοίουβ τγίππι 2 : 2 : 2 (5εε οἱ ν.Ἰ; 

(ἰ κυρρεβίβ, δηά (86 Ἵπιεηάδιίοηβ οἰϊθά ργεβθηΐῖ, ἴπ6 ποιπιδὶ 
τγίμπι 3: 3.] 

12. [Τῆς εητγε ν. βθεπὶ8 ἴο πᾶν Ὀδθη δθβοπί ἔγοπι [πὸ 
οτρίμαὶ ἰοχί οἵ (π.] 

ὩΒῸ ΔΥΡ] [{πεγὰ ἰδ πὸ }ιβεἰβοδίίοη ἰπ Ηδεῦτγεν υβᾶρὸ ἕο 

τεπάετίηρ τΠ|5 πόαν ἐο; αὶ Αταδίο υ56ὲ8..»ο σεβ  δεν δέτεγ [86 

νυν. .», δηά {μα δά). ς,, ἡ ,.»», 85 150 δέϊες ἴπ6 βυῃοηγιηουβ νΌ. 

ὕω, 4.9. Οοτ. 1855 [δ ..00 -»), τπᾶξ΄ 1 πιαν Θοπια πεᾶσ ἴο 

τηῖβ; γ56 ολλμαμὴν γος,» 4} ἀωρ. Οἱν ἴδ πιογογ οὗ αοά 
5 πεᾶγ ἴο ἴδε εἰρβίθοουβ. ΤΠ υ56 οὗ "80 ἴῃ 7 15, ἰπογείογο, .ὄ 

Βοδγοοῖν ποῦε αυοβείοηδοϊα ἴμδη {Π6 υι56 οὗὨ [Ὁ, ᾿ξ ννὰ τοδά δι, 
Βιυ., τοὐϊνίἀϊηρ ἐς οοπβοηδηΐβ ἴῃ ἢ, ὉΠ δ ἸΌΝ) ονὺ 

ἐ ΠΟΙ Β, “« τῆς Ἰίρδς οὗ ἐβμεῖγ ἔγίαπα, ἘΠΕ 580, 5.811 ποῖ θβοοπῖθ 
ἀκτίς." δα. οοπ)εοΐυτεβ ΘΠ ΒΘ ὍΝ) ὈΡΕ ον ὌΧᾺ ἐ.6. 

“4]0Ὁ [ϊνῈ8 πον ΟὨΪΥ ἴῃ ἴπ6 “πἱρδῖ, ἱπ Τπουρῆῖβ οὐ ἀδδίῃ.᾽" 
Βο.Κ ἼΨΠ ὉΒΌ (50 Οτ.) ὋΞ ὍΝ (ογ΄ Δ) ΟΝ ὉΥ5 ποῦ, Βυὲ 
““Ῥείογε " ἴῃ Ηεῦ., ἐχοορῖ δὴ ἰάδβα βυοῇ 45 [παὶ οὗ πιοίίοῃ 

(ΒΘ 82) οτ ογέρίμ (8Ὸ 85)}) 5 ἱπιρ!16ά, 15 Ὁ, ποῖ ΒΘ; Πδηοα 
ἱπ θοΓἢ κυ. δηά Βε. ὉΒΌ, ποῖ 289, πιυδὲ 6 ταδά. 

13. ὙΓΥΤΒ] 56:6 οἡ 412 Ὅ, ψῆογα ἰξ 5 βῆοννῃ {παξΐ ἼΒ᾽ 
δεῖα δηὰ 4133 πγυϑὲ 6 ἔγοιῃ αἱ αἰξείϊποε ν' ἔγοπι ἰῃδὲ οὗ ἼΒῚ, 

Ο 8. 25, ἀπά ΠΥ ΒῚ, σδ. 419, νίΖ. Α58. ραῤδέάᾶμ, ἴο σέγϑέολ ορισϑοῖζ, 

τπ|ε55 ΠΣ δηὰ ἽἼ2" (οἵ. Ἴ2, Ῥγ. γ1δ δηά 1 5. ο᾽5 (1) 5ῃουϊὰ Ὀ6 
τεδα ἴογ ᾿ΠΠΡῚ (Π6γ6) δηὰ Ἴ2 (4133). 
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14. 1 5. διρυβά (Βιυ.) (1) τπδὲ Ὡμπ ἨΝΡ ποὺ ἴβ ποτα 
[οσοίδ!α ἔπαπ ππν "3 ΠΕΡ Ππρθ; (2) τπδὲ ῃπ’ ἰ5 ἔδπι., απά 50 
οδηποῖ Ὀε δά ἀγεββθαά "3; δηά (3) [πδἱ βἰβίεγ 15 βιι 8016 ἴοσ ΠΟῪ, 

Ῥυξ Παγαάϊν πιοίμογ: ἤδηοα ΒΙ., με σοποίιἀ65, “πᾶν Ὀς τίρ με" 

ἴῃ οὐ εἰ πρ᾿ 2 85 δάάεά ΌΥ βοπιὲ οὔς ννῆο τπουρῆξ {πδΐ Ὅν 
βῃουϊά ποί βἴδηά δἱοπε,----ἰπουρὴ ἰξ ἰ5 δἰγεδάν ἴῃ (τ,---ηά ἴῃ 

τεδάϊηρ᾽ ΠῚ ἸΏΉΠΜῚ ὋΝ ΝΡ ππορ, 50 Πυ. Β6. [6 εἶνε 
16 ἰπίγεχιδπε γγί πὶ 4: 3; ἔογ δχδπιρίθβ οὗ νῆσοι, ποῖ 81] 

οογίαϊη, 566 10 οδ οἱ 182 τοἾ5 113 2036 4016. 30 .,.21.2613.2.),32η86: [ἢ 

δππεπάφιίοη, [πα τ γίππι 3 : 2, Ψ ὨΙΟΝ 5 8150 ἀπυβυδὶ ἐπουρἢ ποῖ 

πηρδγδ!] οἷο ἴῃ ]οὉ (566 851 οὐ 1.217. 19. 1.217 γχ85. 11.18 2}11 ΔΙΊ 2416 
2751 λοῦ 425 4315.33616.3.γ1.8:9.2189 γοὅ- σανεγαὶ οὗ ἔπεβε ἀουδίξα οὐ 
διηιρίσυουβ). ΟυἍ οὗ τεραγά ἴο {πε ἢτγβί οὗ Βυ.᾽5 ἀγρυπιδηῖβ δά 
ἴο ἴδε τηγίμπι, πη σμουϊά 6 οπιἰεά; θυ Βυ.᾿5 Ξεσοπά δηά {πἰτὰ 

διρυπιοηΐβ δῖα νΟΙῪ αὐδϑεηδοία : ποίίοα παῖ (ἢ ἕδη. [3 15 
Ροιβοηϊδεα 85 ἃ ἔξπιδὶε ἴῃ [εγ. 27 Ὀυΐ 85 ἃ πιδὶβ ἴῃ 49, ἀπά παῖ 

δεῖν, νυ ἢἰοἢ ἰβ βἜΠαΓΑΙῪ ἔδπλ., ἰ8, ἤθη ραγβοηϊβοά ἰπ 70. 265, 

οοπβίγιοα τι ἴπε πιᾶβο. δά]. ΒΕ οὐεοϊηρ᾽ πῆρ Ὀυΐ ταϊδί ἰδ "3 

ψ͵ὸὺ οδίδίη τῇς πογηδὶ 3: 2 γῆγίππι,, δηπά δὴ Ἵἤεοξῖινα ἔογῃ οὗ 

ΡΑγΑ 16} 15πὶ (4. Ὁ. α. |] ο΄ 2. 4) ἱπ ψῃίϊοῖ πα 45 ἔδγπὶ οὗ ἔπε ἢγϑι 
11πς 5 ραγβ!εἰεὰ ὉΥ ἔσο ἴδύπηβ αἱ πε Ῥερὶπηΐϊηρ οὗἩ ἴῃς βεοοηά 

᾿ἴπὸ τπουΐ ἃ οορυΐα δὲ (ἢ Ὀερὶπηίηρ᾽ οὗὨ [π6 βεοοηά [πὸ 2 οἵ. 

15. 438. 566 Οτγαν, Ζόνγηης, Ὁ. 77.} 

15. ΦΓ] ἄ τὰ ἀγαθά μου -Ξ- ΤΙ; ὅ᾽ τυ το, Ἐ ῥαέίονι- 
“έίαηε τθαρι. ὙὍὮΕ τερει!οη οὗὅὨ ὙῊΡΙ 15 ννϑαῖ [οἵ, 88 π.}; ἰξ 5. ἃ 
δτεδῖ ἱπιρτονεπηθηΐ ἴο γεδά εἰἴποῦ "πολ (Με. Βὶ. ϑρέ. Βε. Βυ. 
Ὠ..) ον ΤΠ (ΗἸ. οὐ ΛΒ. 1121; νντ.) οσ ἜΡΠΙΠῚ (ΗΙ. Βεσε). 
Τῆς οἴδηρε 5 8150 βδίγοηρυ διρροτγίαα Ὁγ ν.͵δ, νῆογα ΠΟΤῚΠ 

(ἔδπι. 212|7.}, τεξοσγίηρ ἴο ΡΠ δίοηβ, ἰ5 ναῦν δαγά (6α-Κ. 471), 
Ῥυϊ ψογα, ἢ ἔσο πουηβ ἱπ 16) τ αἰ βίου ΠΥ δὲ πος ἀϊ5- 
ΔΡΡδδᾶτβ. Ἐσοζ ἴδε ἴγρα οὗ βεηΐβηςο, οἵ, 389 Υδν Ὃ ὈῸΝ Ἴ5., 

7εγ. 235 ποϑὴ Ὃ ΠΡΊΝ. 

τό. ΟΦ Ὑ2] ἴδε βεῆβε ὅαγς (οἵ ἃ ραΐβ ; οἵ. δ τνν, 
[5. 3810) 15 Ὀδάγ δυρροτγίεά (ἐπ ἕεχί οἵ Ηοϑ. 115 15 νϑγυ ἀυδίου), 
δηά Ἢ ἽΠ' Ὀνϊὶ γἱ6 145 πο βαιἰϑέδοϊογυ βεηβεὲ. Ἐν. Ὁ]. αἱ. “ἤθη 

αἱ ἐλδ φαριδ ἐΐγηα (Ῥ5. 14119)---νὶΖ. [πΠ81 1 ἩΤ ΠΥ ορα ρὸ ἄονγη 
ἰηἴο 5}:60]---ἰλόγα ἐς γεδέ οπ ἐσ μεέ (ἴον τὴν Ὀοάγ) " 15 ἐογοεὰ ; 
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δηά ΕΝ. ““ὙνΒδη οροθ ἴπεγα 'β γοδὲ ἰῃ ἴπὸ ἀπβι᾽" 15, οὗ οουγβθ, 
ουξ οὗ {π6 ᾳυεδίίοη. (ἀ ἢ μετ᾽ ἐμοῦ εἰς ἅδην καταβήσονται, 
Ἢ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος καταβησόμεθα, νοι πιαδὲ 6 
οογίδίηϊν ἔο ονγεά τῖτῃ Τὰ. ἫὮΡ Ὁ ἽΠ᾽ ὯΝ ΠΥΤᾺῚ ΟΝ ὙἼΘΡΣ 
ΤΣ, [ππ2 15 δῖ3ο υβϑὰ οὗ ἴς ἀδβοεηΐ ἴο ἀδαίῃ ἴῃ 2118. 

ΣΙ ΤΠ] [ποι 3τά 5... οὗ δὴ δπεγρεϊίο πιοοά (Εν. 1910): 8668 
Ο-Κ. 471: ἀπά οἵ, ν.16 5... 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥΙΠΙῚ. 

2. ὙὮ 1] ἔτοαι Ὁ", 2ἷ ΑταΡ. ζαπαφα, ἐο ἕαδε, οαρέμγο, 
δΉ Ωγ (Δῃ δηΐπι4]), [δη6, 2568. Εοῦ Ὁ, ἴο “62 ἃ 5ηπᾶδᾶζα, οἷ, 

76γ. οἵ ΣῊ ΟὟ 32), ὙΤΒα “ἡ. ο. Ὀεΐογα ἴῃς ργερ., 8ἃ5 246, 
13. 5619 (ᾳ.-Κ. 1206). [Βαϊ 5ες ποχί ἢ.] 

ΤΌΘΠῚ] ΘΟ ΌΡΗ; ἀπά 30 ἢ ὕϑη, διά δ᾽ 1) ῳ. Τίβ ἰβ ργοῦ- 
ΔΌΪ εἰρῆι. Ἐν. Ὠϊ. Βι. Ἔχρίαϊη ἴπ6 ρίυτ. ἔτοπι 1γϑς, ψἤογα 
700 8εεπιβ ἴο ψίάδη (Π6 ἴβϑιιθ 50 ἃ5 ἴο πηδίζα ἴξ πους οἵμοῦ 

τἱρδίθουβ πὴ ἃ5 νγῈ 1} 2458 πἰπηβοῖξ, Βυῖ (πὰ τογπι5 οὗἁ 18" ἀγα 

αυϊῖϊο ρδπογαι ; δηᾶ 100 πονδογα οἶβα βρϑδῖὶςβ 458 {πὸ ἰβαάδσγ, οὕ 

τερτγαβθηίδενο, οὗ ἃ ραγίῖ᾽υ. Με. Β,. Ηΐπ. ϑρέ. ΥὉ ἔογυ ἪΡ, 
ν ποῖ, 45 Ὠἱ. πδίυγα! γ ροϊηῖβ οὐ, 18 ἱηοοπβίβίοηϊ υυἱ τ πος Ἵν. 

Ῥυ. ρῥγείδεβ ὕρ ; δηά, βηάϊηρ παῖ 35. 15. ““ἴοο ἰοπρ',," δχοίβεβ ἽὩ 
λιν» Βυρροπίηρ᾽ παῖ [πΠ656 τνογάβ νγεγε δα ἀδά (οπ ἴΠ6 δηδίορυ οἵ 

195) αἴοσ γρ μαά Ὀδεῆ οοσγυρίεά ἱπίο ῺΡ; δῃά 50 Βεο.ὅ. Βιυὶ (ἃ 
Αἰγοδάυ Ἴχργθββαβ ποὺς ἽΡ; ἴδε Ὀερίπηϊηρ, γδοῦ γρ “ὮΨΗ, ἰβ νϑγὺ 

αὐτγυρί, δηά ἴδ οοτγυρείοη οὗὨ ΥΡ ἱπίο ΩΡ 18 Πρ ἱπηργοθδῦϊε. 
[Τπὸ ὀπιεπάδιοηβ οὗ θυ. δπά Β6. σϑῇ βοδγοεῖν βϑυγνῖνο ἴπεβα 

ογἰεἰοίϑβ. Βυὶ 9 γεπιδὶπβ βυβρίοίοιιβ. [5 τοί (1) 12} δργυριρ 
[5 ἴξ αἰϊορεῖμεγ βαιβέδοίογυ ἴο δπχεῃά τῆς βίγδηρε 2πά ρ΄τγαῖ5 

οὗ Ὦ ἰἸηἴο ἴπ6 δηά βἰηρυΐατβ οὗ ὅτ νἱπους ἰαἰκίηρ Δην δοοουηῖ 

οὔ ἴδια τοπιαϊηΐηρ ἀἰεγθηοαβ θεΐνδε (ἃ δηὰ 39.) ΤῆῊΪΞ 5Ξθεπιβ 

ἴο Ὀ6 οὔς οὗ ἴπ6 ο85685 'δετε Ἐ δηά ἴῃς Ηδῦτγεν οτἱρίηαὶ οὗ (ἃ 
ἀἰδετεά νἰάοῖϊγ. [πβίοθδά οὗ ἴμε υπυδιιαὶ 4: 52 ταγίῃπι (17}5 ἡ.) 
οἵ Ὦ,, (τ ἱπιπιοαϊαιεῖν βυρρεβίβ δ οείρίπαὶ (1) ἴῃ ἴῃς πογπιδὶ 
τῆγίδπι 3: 3, δηά (2) γἱοἰΐηρ ἃ Ὀεϊίζογ ραγα 6} 18πὶ (δὴ ἘΞ), δηὰ 
(3) δῇ δἀπιίγαθϊς βθῆβε : 

Μέχρι τίνος οὐ παύσῃ; 
Ἐπίσχες, ἵνα καὶ αὐτοὶ λαλήσωμεν. 

νηεη αἱ ἰαϑὲ νὴἱὲ ἕπου οεαβα (ΑἸ Κρ) ὃ 
[μεᾶνὲ οἱ (πον) δαὶ τοῦ πιαὺ (Ὀερίη ἴο) βρεδῖκ. 

51:6 
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εὖ πος Ἵν (πιρ!]εἀ Ὁγ μέχρε τίνος οὐ) ἴῃ τῆς βεηββ, ὑνΈθη αἱ 
Ια5ῖ Ὁ 1] γοὺ ὄνεῦ 15 Τπογου Ὦ ἰάϊοπιαίίς ; 566 [6γ. 47, 

ἀρὰ τῆς βυῃοηγπίουβ κὸ ΠΌ ἽΝ ἷπ 2 8. 256, Ηοβ. 85, Ζεο. 15, 

᾿Επίσχες ταῖσδε νεῖ] τεργεβεηὶ σ1Π οοηδίγιοα νἱὶϊμουΐ ἃ οοπι- 
ΡΙαπιεηΐασυ ἱπῆῃ. 85 ἴῃ 16 (β8εε Ζέχ. 2036); παύσῃ ῥοΞ51Ὀ]Υ 

τεπάδγεά ὉΠ (ο, 7εγ. 2557 10 ἀπά ({).] : 

ὙὝΠΝΝ] Ὅυ. ὈΠΣΝῚ (οἴ, (τ καὶ αὐτοῖ), ἱπ ἀρτεαπιεπὶ τυ ὅ5 
[1 (ἃ (8εε ἰαϑβϑὲ π.) δηά] 85 οογσγεοῖεά Ὀγ υ., Ὁ ποῖ 48 ΔΆ. 

3. 22] αν ἐεπίοα (ΝΙ., 48 Ηοβ. 5ὃ 6᾽9 4]. ; ἔογ Ἰ) 9), 
6-Κ. γ594). Βιῖ {πὸ ἰάδα ἰ5 ποῖ ννῆδι ννου]ά Ὀ6 ἐχρεοϊεά ἤδγα. 
Βδβῃὶ, ὈΘΔΟΘ ὉΣΦΠΣ; Κι. ΠΡῪ ΓΝῚ 257 ΠΟῊῺΠ ὯΨ; Ῥαγοβοη, 
ὉΣΨῚ ΠΌΡΟΣ ; οἵ, Αγϑηι. ἀπά ΝΗ. ὈΌΘΌ, ἴο σέο τ, 15. 3415 ὦ 
ὙΠΟ Τος ὈΘΌΘΌ, ἴδαὲ εἰοῤῥοίὴ Ηῖβ δατβ; γύπα, 39" 5ῖπ ἸῺ ΠΌΣΟ 
ἽΝ ὃϑ, Ηδηοε 59]. ὉὨΪ. Ὀε. (ἔτοπι ΠΟΘ --Ξ 92), Βιυ.., Ὀείϊίετγ, 
τεδάϊπρ (ἢ 2 Μ55) ὉΘΘ), τοῦ αγε οδέμδο, τἰμῤίά. (ἃ 
σεσιωπήκαμεν; ἤεπος ΒΙ. Βα. Ὁ), αγὸ ῥμέ ἐο οἰΐσποθ (9), 
Ρ5. 4015 5. (). 

4. ἸΌΝ ἼὩΒ5 ἢ] ἴπὸ βγηΐαχ, πουρῇ Β6. 5αγ8 δ σϑῃ 
πλᾶῖκα ποίῃίηρ οὗ ἱΐ, ἰβ ρεγίδοι ιν βἰπιρίθ;; ΒΝ ἸΦῈΣ ἢἼ πιᾶν 
Ῥὲ εἰἴποῦ ἃ οσϑδμς ομαάσρς, τεβυπιεά ὉΥ ἃ 5ἔ. ἴῃ (πε πὰ ρεῖβ., 

ἰηβῖεδά οὗ ἴδ πιογα υὑϑυδὶ 3τὰ (Ὀτ. 197), ἔογ {Π6 βακε οἵ ἴδ8 

Ροϊηϊοά δἀὐάγεββ ἴο ἴοὉ ; οὐ᾽ Ἰδδ2 ἸΦῈΣ ἢ ΠΙΔΥ Ὀ6 ἃ νοοξῖϊνα 

ἰι561ξ, πὸ ὦ Κ. ΟἿ ΥΣῚΝ ΣΥ ΥἼΙ ὈΡΟΤι (ΕΝ. “415 ἴξ ρϑδοε, 
ἴδου Ζιπητγί, τ πιαβίογ᾽5 πιυγάεγεγ᾽" Οἵ, ΕΝ. πεῖε, “ὍΤβου 
παῖ ἰδαγεβὲ {πγβ61 ἴῃ τπΐπα δηρον,᾽ εἴς.). ΟἿ, ου 125. 

ΥΝ Ξ3..)}] 866 οῃ 3ὖ, πὰ α-Κ. 515. 

ἽΩΡΏΏ] ἃ ἐκ θεμελίων -- ΛἼΟΙΘ (Ρ5. 188, Ὁς. 3233), ργο- 
ἔεγγθά Ὁγ Πυ. 85 ἸΌΡΟΌ ΠΡ ἫΝ 885 οοουγγεὰ δἰγεδάν (1418). 

5. [Ὁ] τεδὰ γὴ (Ὁ): ποῖ (Π6 βίηρ.. βυιβῆῖχεβ ἔο ον ίηρ.) 

ΔΘ 1] Αγαπὶ. : Πη. 353. γ5; 6ση. 1511}ἘΜ}. (τῆς. ΟΩΪΥ τεΐδτ- 
Ἔῃοα ἴῃ [,δνγ}); ἱπ ϑ'υγ. 10. 4119, ὁπος ἰπ Ἐρῆγ. δπά ἴοχχ. (Ρ5.). 

γ. ΣΙ] ἴον Ὧχ (ν ὍΣ); ΟἷΚ. δγώά. ΟΕ ἱπ τὸ 56. 
Ῥγ. 412 ΤΊΡΥ ΧΡ ἽἼΠΞΡΣ, 

ὙΠΟ ΡΦΓΗ] (ἃ σφάλαι (Τῇδοίκεγαγν, Ογανν»". 286) δέ (Ξιτί εν 

τ ἜΑ; ᾿4 σφαλείη -- 5 28}) ροῖπι5. το ὙΠρηθὭΓη; 5ο Ὁ]. Βί. 
Βα. Βυ. (““ἀρτεεβ Ῥοϊίογ τ ἴ[Π6 ἤρυτοε ""). 
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8. ὙδΧΏ] ὁ Μ55, Φι9Ὲ 5} (βυ8). το πδρ; Ο-Κ. τ450), 
δηὰ 50 τ. ἴο)1 ΠΕΡῚ πη, ψνΒῖοἢ τδῪ 6 τρί; 566, ον- 
Ἔνθ, [Ε. 515 γ5512 Πρ ΡΌΏΞ. ΘΕΠῚ ἐμ6 ἀοιδῖ8 3 δε (0.18 ΠΕΡῚ) 
15 ποῖ δῇ εἰερποΥ. 

ΓΊΣ31)] οὐἱγ 80 βεγε: εἰβενβογε ἃ ζαζζέοα, ἃ Κζ. τ, οἵ ἃ "ϑέ- 
τοογὰᾷ οτπδτιθηΐ οἡ ἴδ ρΙ118γβ οὗ {πε Τεπιρία, τ Κ. 71} αἱ. (ε. 
Ατγδῦ. τλαδαζεί, υϑεὰ πον Ὁγ (δες μοζζαλέπ οὗ Ραϊεβείηθ ἴο ἀδηοίςε 

8 δέρεξηδέ (ῬΕΙ͂ 0.5, τοος, 38). 

ἬΡΓΙΓ] Ο-Κ. 544. 
9. 3).93] Κά. τὰ Β1.1 Θρῇ. Βε. Βυ. Ὁ. ἸΣΡΥ͂Ξ. 

ΡῚΓ] Ἐά. ΡΠ; δηά οἷ. ουὐ 1377 δηά ν.13, ἂν ΡΠ ΟὨΪΥ 

ΒΓ; υϑιδ!ν “3 ΡΉΠΠ. 

ὉΔΩΜ] 5δ 1; 866 ποία ἴμπεγε. Τῇ ργϑοῖβα πιηρ'. 15 υποογίδί π 
(ΝΗ. ὈΧΌΝ ἰβΒ ἴο 2γέςς; νυ. [μενγ}; υΐ {πε σοηΐεχί ἔανουγβ 

ΒἴγοΩΡῚΥ 5οπι Κίηά οὗ ἵγαρ ογ ποῖ. Ὑῆας νεγϑβίοῃβ σοηξιβα τ ἢ 
ὈΌΝ, οὐ ραγαρῆγαβε ((τ διψῶντας; Ὁ. ΝΟΣΠν, ἘΠ 5:εἰ5; Ζι 
Δ 0122, 2λο οαρε, ὯΔ ΒΥ), (π6 ὠῤγυοέενς, Ττενγ (ΟἌΉΨΒ. ἴϊ. 87). 

10. ΓΙῸ] ΟὨΪγ βογα; θαΐ τ86 ,0 Ἴ59 5. υδϑοά οὗἉ σαιομίηρ' 

ἴῃ 8 ἔγαρ οἵ πεῖ: Απὶ. 3, Ρ8. 358 αἱ. 

ΣΙ. ΚΣ ΑΧ) ὙΠΒΕΣΤΊ] ΝΟΥ ρταρμῖο: ψθθγανοσ 6 ΡΌΘΒ, δἱ 
Ἔν ΓΥ βίαρ, ἴπεβα “" βρβοίῖγαὶ " ἴδύγογβ ρύγβιιε πἰπι, δηα βοᾶγα ἢ πὶ 

ξαγίμεγ. Νοῖίοα Ὀοΐῃ {με ρὲ. τα {π6 Ἷ οοηβ., ἱπιρί γίηρ' ψνμαὶ 

5 σομοέαμέν ταἰκίηρ' Ρἷδος; δῃά γ᾽, ἴο ςοσζίθρ, ἀρρὶϊεὰ ργορεγυ 

ἴο ἃ δοάν οὗ ρεορῖίε, Ὀυιΐ ἢεγα ἴο δὴ ἱπάϊνϊυα!. 2Ζ2..δ οἤὔδηρε 
18. ἀεεπιδά πβοθββδῦυ, {π6 δαβὲ οοηδοΐαγεβ ἀγα Ὑ 2. Ὁ» ἸΒ ΒΓ) 
(νοίεε), δὐά (Βι.) ὅτ ὙἹδΊΠΙ, δβ ν. δ, 

ΜὈΧΟ] ἰάϊοπι. ἔος σέ δυθῦν σίϑῤ; 1ἴϊ. σοοογέηρ ἰο (265. 516) 

λὲς 7εεέ (οτ )οοῖ), συϊάδα Ὀγ μαηιϊ, ἐσ! οννίηρ [Πδπὶ οἰοβεῖν ; οἷ. 

(η. 308) (ΕΝ. τλίλοντοουον 7 ἐμγηθαῖ, οἵ. 3315 ΠΟΜΟΌΣ Ὁ70), 
1 5. 2545, 13. 415 (ΕΝ. 2πά πιαγρ.), Ηδῇ. 45. 

12. ὙΓ] Εά. την; οἵ. οὐ ν.. [Ιη ἃ ἀεβογίριίοη οὗ ἔβοϊβ, 
ἃ τοῖσλ ἰ5 αὐἱΐα ουὖἱ οὗ ρίαοα ; θυῖ (ἃ τοπάδθεβ Ὁ. ορίδίϊνεβ ἷπ 
νν. ἴδ, 80. 94, 116. Ὁ, 188. 1, Ὁ. 174. 184...ὄ 50 1[ 5 ροβϑὶ]6 {πὶ βοσγίθεβ, 

ἀϊδγεραγάϊηρ᾽ (ἢ οοηΐεχί, σοπϑἰἀεγεά---Πουρ ἢ ποῖ σοηβίβίθπεΥ 

--ἰθεβα γϑέδγθηοαϑβ ἴο {π6 ἔδϊε οὔ τπε νυἱοκεὰ ἴο "6 ποὶ ὥεπογῤῥέΐδης, 
Ῥυὶ τοΐσλός, δηὰ {παι ν ἕογ ΠΛ" 18 πε τννογῖς οὗ βιιοῦ ἃ βογίρε. 
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ΜΝ ὩΧ] (1) Ηἷβ βίγεηρτῃ (ν.7) ἰ5. μαρεῤρλδά, ἤρ. ἴογ βη- 
δον !εα, υπάἀεγηνπηεά ; 50 ΕΥΝΨ. (““ Βυηρεγδιεη}), Εν. Ὁϊ.; 
(2) πῖβ γουδῖε (ἔγοπι ἢνδ, 5δ; {|:1) Ὀερίηπείῃ ἴο πυηρετ (5ο Βα.;. 

Ἁγ ΠΤ), νἱΖ. ἔοσ Βίπι, Πε!. Ηἱ. Βα. Ὁ. (τϑδάϊπρ; 19 ἣὲξ ἕος 9Ν}). 
ἅΜι, βονανογ, ἀοε5 μοί οσουν οἰβαενῃοεγα ἰῃ ἴῃ 5θηβ6 οὗ γαυθηοις 

"ον; ἀπά ββουϊά νὰ ηοἱ, μαὰ {πἰ8 Ὀεδη 16 ββῆβε, βανα Ὄχρεοίεα 

ῖμ ἴ9 Ὡ}5 (οἵ, ὩγῸ δὲ Ὀπίη, 76 τ. 4214; ὈΓΟ» ὩνῪ κῦ, Απὶ. 811). 
138. ΤΆ “τὰ οοηδπυπιοίῃ {πὸ 1ἰπ|ὃ5 οἵ [5 βκίη, {π8 ἤγϑι-Ῥογῃ 

οὗ ἀθαΐῃ οοπβυπιθίῃ Πί5 1ἰπ|05." ὙὍῇα ράγδα ]ε πὶ 15 ποσὰ ῬοΐΒ 
ἱποοπιρίεϊα δπὰ τ εαῖς; δηὰ δ5 Ὁ" 12 (4141 οὗ {πε 1ἰπτ|ῦ5 οὗ ἃ 

ογοοοάϊ]6) τλθαηβ εἰβενμεγα 2οΐθς (ΕΧ. 2518 εἴο.), οὔ γυάς (ϑΒοοί5) 
οὔ ἰγϑ (ΕΖίκ. 175 19), ἰἃ 1} βἰρην φοῥαγαίε ἐχίσμπφα ᾿ἰπηΌ5, 
ποῖ πιεῖ ρίεοαββ οὗ ἤβϑβῃ, 50 {πὶ {πὸ ““11π|05 οὗ Π15 σζέμ" (ΕΥν. 

αυϊίς στα ουβῖγ, ““οὗὁὨ δὶ δοάν᾽} 5 ἃ βίγδαηρε δχργαββίοῃ. 

νντ. Β6. Βυ. ἱπ "ΤῊ Ὑ3 ὅ5}, ἐδ. “ἐζάγοιρὰ εἰράρσες Ηἰβ βκίῃ 
ἧς οομοιρηδα, ἴῃ6 ἢγβδί-θοση οὗ ἀδαίῃ οοηβυπθίῃ ἢ15 Πἰπιὸ5 ἢ: 

Ὑἴ, δ8 ὙἹ 5, 58. 414, οἵ. 10. 617; α͵50 ὙΠ (οὗ 186 πραγ), 
8. τῦ, }6γ. 818, [,ἃ. τ [ ; δηὰά ΤΟ, ι. γ16 2890 1 ({πε ““ ἀΐδεδβεβ 

οὗ Εργρι. δὰ. βεγἶκαβ ουί 135. 85 δὴ ἱηξεγίογ ναγίδηι οὗ 180, 
δηὰ 145 85 ἱπίεγγυρείηρ ἴπ6 οοπποχίοη Ὀεΐννθθη 1δὺ δηά 14Ὁ, δηὰ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ οτἱρίηδΠΥ ἃ πιᾶγρίηδὶ δῖοββ οἡ 165: πα ἴπυ8 μεῖδβ, ἴογ 

Ἐδ [ἢ6 ἀϊπιίο ΠΊΠΡ8 ἼΡΟΡ ἸΠΊΡΥΗ ΤᾺ ἭΣ2 ὈῚΣ ΟΝ, 
14. ὙΤΩΣὉ] ἱπ ἀρροκἐξίοη ἰο ὅδην---ἰβ ἴδπξ, ἰπ νΒίοῃ Βα μαά 

ἐχρεοίεά ἴο θὲ αἴνψδαυβ βθῦιγε. ΟἿ, 816 ἸΠΌΣ Κ525} Π52). 
(ἃ ἐκραγείη δὲ ἐκ διαίτης (Ξ66 οη 58) αὐτοῦ ἴασις ( -Ξ ἘΒἼ5). 

ὙΓΓΊΣΕΣ] (π6 500]. πιυβὲ θὲ ἐπ ἄοοπι ἀδβογ θεά ἱπ {πα 

Ῥγανίουβ ψνογάς ; οἵ. 46 (πε {γ14]}); Ρ5. 69}"- ὅ3 ((π6 δοϊίοῃβ ργϑ- 
νἱουβῖγ ἀδβογ θεά); 15. 77 143 (1π6 ρίδη βροίκεῃ οὔ ; Κῦ. 111. 3227; 
σα. 1445. Βυὲ ἸΠΊΡΥ τνουϊὰ θὲ ΟὨΪΥ 8 5]ΐρῃξ: οὔδηρε ; 566 
ἴπδη οα ν.ἦδ δηὰ γδ. [Οτ [6 [πὸ πιδὺ Ὀ6 πιογὰ βογίουβυ οογγυρέ: 
ποῖα ἔογ γηπῦϑ Ἴ9 Ῥ μαβ σμαφὶ γόχ, ἐρέθγέξμο (45 βαδ). οὗ {δ8 
νὉ.), 55. ἼΡΌ πυπθὰ (45 5ι8).).] | 

1. ὃ ΟΡ] ΤΠ Ὸ ἰ5 ραγίἶνε (80 ΗἸ. Ὠϊ. Βυ. τἰρμεγ; 

Ζοχ. 5σ8οδ᾽ 2 8. 1138 ἼΌΠ ΥἼΩΡΌ ἸΠΊΌ"), ((ἴηρ5) οἵ (παῖ δτϑ) 
ποῖ Πἰ58 (““ Νίοδι ᾿ππιρομότίρεβ," Βι.); ἔογ ἐδ οπιββϑίοη οὗ {86 
τεἰἰΐνα, οἵ, 3015 Τρ ΝΟΡ ΠῸΣ ΠΨΡΠ, ΗΔ. 2 ἴδ ΠΡΉΘῚ ἽΠ, 
Τη6 ργϑά. 9 ΦῊ 15 ἴῃ 1ἢς ἔδη., ου δοοουηΐ οὗ {π6 οοἸ]εοῖνα ἰάδα 
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ἱπιριοὰ ἰπ ὁ ὅ3ο (6-Κ. 1451), [πε δἰ!αβίοη Ὀεΐπρ', ποῖ ἕο πιβῆ, 
Ῥυΐ ἰο ψεράβ δηὰ νὰ δηΐπλαῖβ δυο 85 ἀὸ ἔουπά ἰη ἀδβογιοά 
ταΐη5. (ἃ (Θ) ἴον ὑὑτθ30, ἐν νυκτὶ αὐτοῦ τα Ῥ)Ῥῦ3; Νοίρε, ΒΕ. πϑ, 
τῆς ηἰρμί- Παρ Βυρροβεά ἴο ῃδυηὶ ἀεϑβοίαϊε 5ἰ1εβ (15. 3414); θυ. 
ὀγῶβ, μοῦ Πα τεπάοτς μλοἠδαγξοίί, “ Ἰπουτα ΠΕ " (οξ, Ῥ5. 
419), δηὰ ὉγΥ νηΐ ἢ Πα ΒΌΡΡοΞεϑ ἰβργοβυ ἰο θὲ πηϑαηΐ, ἰῃ ρϑτγί!- 

οὐἷατ ἐπε Κιηά ἐμαὶ αβδοίοα ποιι565, δηά πιδάς ἐπαπὶ ὑπ πῆ δθ!- 

8016 (ἴων. 14538.}. 

17. ΤΙ ὋΒ Ὁ] οἷ, 510 ΠΉΡΓ Ἢ ἘΨῚ ΒῸ ΠΡΟ (ἢ ΥΊΝ, 85 
πογθ). Ὀεϊ. [αἴ8ο σοπιραγεβ ΡΥ. 855 ὨΥΠῚ γ ΠῚ ΚΟ Ἵν, ψΒαγα 
(ἃ τεπάεσβ 'πὶ γε ὉΥ χώρας καὶ ἀοικήτους : 50 Βεῖα 86 τεπάθιβ 
ἸΔὼμο .«αοἱ δι, ονες ἐδε ἔδοα οὗ (πε βίαρρε ; ἐδιβ, ἰπ δηιί-.ὄ 

1ποδϑῖβ ἴο γνν ψΒίοι πεγα δηά ἴῃ 405 βρη ῆεβ {π6 ουΠἰναίεά, 

βοιε[6α οουπίγν, ΤΠ ἰβΒ (ἢ6 βδίερρε Ἴσουπίγ; ἢ εἷ. οοπιραῦαβ 

ὦν κδλ Δ (οδ, Ὁ δβ 7υβὲ οἰξθά) [ῃ8 βίερρβ, {π6 γορυϊαγ δηῖὶ- 
ἐμοβὶβ ἴο ὅν δ !ον, 186 συϊεναϊεα σουπίτν]. 

18. ἽὙΓΤΊΣΝ. .. ὙΠΕΤΤ] τ[λ6 ΡΙυγ., 45 479 6 γδ εἰο. (α-Κ. 
1449; δηὰ οη 419 γὅ). (ἃ ἴῃ ἢ (" οπιτἰε4), Ἐ ἴῃ ὈΟΓ᾿ οἰδυβεϑ, 
Ἔχρίαβ8 {πε 565.; Ὁ (δὲ ρίαγ. υ. ργεἔεγβ {86 836΄.,) Βιρροβίηρ᾽ 

αοά ἰο Ῥὲ τεξεστεά ἰο. Βυΐ {με Ποβε εν οὗ τῆθη ἰ5 ἤδγα ΠΊογα 

5 1806. 

10. 3] 15. 1433, απ. 21; (6 νοῦ Ρ58. 72} 2», Κι.; 

2", Οτὰ (5: νϑγὰ 1.) . 

32] 15. 1433, ἀπ. 2ιῖδῖ, δρρδγεπεῦν ακίη ἴο Ετῃ. παραώ, 
Φόης, δέέρῥε (αϑυδ!γ τὸ φυλή); -- δῆμος -- ΠπΕΌ, Νὰ. 4: Αἱ. ; 
τε γένος, ἴων. λιῖδ; Ὀϊ. 26χ. 695. Ὁ) δπά Ἵ2) αἷβο οοουγ ἴῃ 
διγ. 41 473. ᾿ 

ὙΠ] ἡιορίδέυε οὐ τωγυΐθον, αἴϊεγ ἃ ἀεΐεαξς (50 πιοβί!γ) οὗ 
οἴμεν ἀϊβαβῖογ (Νὰ. διδδ, Ὁι. 289, 7οβ. 853 τοῦ, 2 Κὶ. 10} Αἱ. ; 

14. “Ὁ ὙΠ ὉΒ. .΄. ΠῚ εϑ, ΤΡ οπος, 108. 10); Ατδϑ. 
«λαγασα 15 ἴο δαζο ,γίρλὲ απα γερ ἀτοα} (οὗ δὴ δπίπια), Ἐνν. 
γεοραίρίνρ, ἐλαΐξ νοριαίμοίλ, ἀτὰ ἰηδάδαιαῖα. 

ὙΥΥ ΔΩ] λὲς οοδογεηρ.ῤίαοσες; οἵ. ὈΛΘΌ, Ῥ5. 5516 (Ὁ). Ὅ 
οἴδμαγννῖβα οὔἱν ἰπ ἐπα ββῆβα οὗ “" βοὐουγηΐηρ," ἐπ {186 Ἔχργαβ- 

βίοηβ (Ρ) Ὁ (Ὅ" "0 γδ ; οὗ, Ἴ ΠΙΞ, 5. ττοδ΄. 

20. ὉΣΟΡῚ ὉΛΣΤΊΝΝ] 15 {π6 πιδδηϊηρ' ἐλε ἀέμαδν σης δπὰ 
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4}6 ,»ομέ ορδϑ, ἐ.6. [056 ἴῃ {πε Ν᾽). δηά ποβα ἴῃ {πῸ Ε. (50 Ενν. 
Ηἰϊ. ε. Ὀϊ. θυ. ; οὗ, ΛΠ Π Ὁτι, λα ὐιάον ὅεα, οἵ ἴδε Μεάϊ- 

τεγγαηεαη ὅ6α, ὈὨϊ. εἰ 4252, 11, 250, Ζεο. 148, δηὰ ")ΟἽΡΠ ὈΝΠ, 

ἐλθ Τνοπέ ϑδεα, οἵ (με Ὠεδά 5644, ΕΖίκ. 4718, 1. 29, Ζεο. 1458)} ογ 

ἐλὸ ἰασέον οπος (οἴ. ΘΟ. 416, Δηὰ πες ὙἹ, Ρ5. 484 4].) σημα 4ἦ6 
“ννιον οησς (οἴ. τ 8. 241), {πε Ἰδἴεγ δπά ἐπ ἔογπιεγ βεπεγδίίοηβ, 

ἢ.6. (ΗἶγΖ. 5.ῃ!}. δηά οἵπεγ οἱάδγ βομοΐδγβ) {πε γεπιοίεσ ροβίθγι 

δηᾶ {πεῖγ δποαβίογβ,---ἰῃς ἰαϊίεγ Ὀεΐηρ ἴμ6 οοπίεμηρογατγίαβ οὗ 

186 τυϊοκοὰ πὴ ῆο ψἱϊπεβϑεά ἢ15 δῖα, οἵ (Βι..) Ιβᾶγηΐ οὗ ἰξ ἴῃ 
5860] (οἔ,. 15. 1455). [τ 18 ἔγιθ τ δα]}. Ὁ) ΠιΣ ἀπά Ὁ ΘῚΡ γα 
ποῖ 866 εἰΞξενθεγα οὗ (Π6 ἀννο!]!]ογα οἡ ἴῃς ὟΝ. δὰ Ε-., Ὀυς τμ6 

“Ηἱπάεγ 8684" δηὰ ἴῃς ““ Ετοηΐ 8568 " 586επὶ βιιβήηοίϊεπε βυρροτί 

ἴον ἴμε ἱπιίεγργοίδιίοη ; ψἢ1]]6 ἴο υπάἀεγδίαπά “6 ΜορυμΕΥ οη65 

(Ἰπ οοπίγαβὶ ἴο 2δλδ ζαζθρ οι δδ) οὗ ρεΐβοῃβ οοπίεπιρογαγυ νυ ἱτἢ 

186 νυιοκεαά πιδη Πἰπιβαῖ ρθε δὴ υπηδίιγαϊ βεῆβα ὕροη ἴἢ6 

δχργαββίοῃ. 

ἽΣΨ ὙΠῸ] 5εὲ ου 3ἢ. 
21. ἽΝ] οἵ, ῥ5. 5833, 

ΤΙΝ] Ξ βυοῦ 88 ἴπ686; οἵ, ΡΒ. 7312 ὈΨΘῚ ΠΟ ΠΩ; δπά ΠΊ, 
ς. 203, 

ὩΨΌ] α-Κ. τϑοά. 
. 

32 
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2. Ὁ ΔΓ] ΗΕ ἔγοαι ΠΡ (οἵ, ἮΣ), φογγοτο, Ῥ8. 135 α1.); 6-Κ. 
752, 96. εῃά. 

ΣΊΝΦΊΓΗ] 50 ΚΙτ, : οὐ {πε -ἢγ- (Πεγα τὶ δυρδοηῖς ἀδρ σῇ 
ἴῃ 86), α-Κ. ὅοε (οἴ. 15. 6οἿ- 1). Βαοῦ ψνἱἢ 18 ΣΘΝΕΣ ΓΑ, ἢ 
αυϊεβοεηΐ ᾿ὸ (οης οὗ ἴΠ6 48 ννογάβ τγίτθη ἢ αὐϊεβοδηΐ δὲ, 
Βδεδζ, Ρ. 44, Οολίαλ τοε-οολέα, Νο. το3), α-Κ. 230, 7500, οἴ. γ4ὲ; 
Αἴπβο. Κι. ΣΟ ἼΤΆ, Οτὰ 3) ΞῚΠΙ (σἰτμουῖ ἀδρ΄. ἴῃ ἐδα 5). 

4. ΤΠ] δάνεγδίαι (Νὰ. 1433; 2οχ. Ὁ. διδ). 

ΝΣΆΡΙΑΙΝ ΦΩΤῚ] οοηδίγιοίίοη, 85 4233, 15. 2; 6-Κ. 
120οο. 

ὙΩΓΊΣ] ἔγοπι ἼΞΠ { Ξ- Αγαῦ. λαζαγα, ἴο δε ρα] τοὐέλ τοοριαον 

(οἴ. ΑΥΝ. ΚΙ. τοοναἶϑν αὲ »36); Ἀδῆςθ Ὠεῖ., ΤἼΣΠΠ Ὀεΐπρ' ἰαἴκθη 85 
ΗΙ, (α-Κ. 535), ἀπά ὁ ἴῃ Ὁ δ 186 ποζα σοζιίδ. (οῃ 5), γ6 αρεᾶδθ 
ρι6. 3 Μ55 ΤἼΖΠΗ, ἔγοπι ἼΞΠ ὑ τὸ Αγδῇ. δαζαρα, ἴο τογοηρ, ἀδέγαοέ 

,ὕονι; 80 Ἐν. 66β. Βυ. θυ. ανίά Κίπιονι! 5ἔδῖθβ {πδὶ ἢἰ5 
ἔαϊμογ ]οβερῃ Ὄχρίαϊπεά "9 ὙΠ ὉΥ Ὁ ὈΞῸ ΜΡ, λαγεδις γομν 

7) ποῦς αὐ νιθ, β'ποα δαζαρὰ ἰῃ ΑγδΌ. πχεδηῖς ὯὩΒ ΠῊΡ ; δηά {15 

ἰ5 ἴΠ6 δουγοα οὗ ΑὟπι. λαγζεηε γομγεοίυες σραΐμοί το, ΑΝ. φαΐ 

λαγαϊν τοί τεσ. (ἃ οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι, ψτἴεπος 
Β6. τηῦῃι; οὗ, οη 6570 ((π ἐνάλλεσθε). 

4. γὴπ ... 2) ἃ Βγροῖῇ. βεηΐθηοε, υϊίπουϊ Ὀν : 566 
ου γὮ. 

5. νυ. Ὅν] ὃν δνπ, αβ. Ρ8. 55} αἱ. ; πὸ ΗΙ , δ5 6-Κ. 
53} 

6. 5») 566 οὐ 1553. 

ΓΝ] ΠΡ 15 ἴο "παζό ογοοζοαῖ (Οοἢ. γ132), ῥογυενέ Ὀδίδηοαβ, 

Απι. 85; Ἰυάρτηεης, 10. 85: Πεῖα ΠῚ ἃ ραογβοηδὶ οὐ]., 85 
[μ. 455 ἸΔΣ3 ὈἿΝ ΤΉΝ», δηά 5. 1198 ἌΓΗΡ ΡΦ 5, ἴογ {πὲ 

δανδ ᾿γὶΡῚΥ σεδυόσγίοα τ26 (Ἰῃλ Ἰυάρ' πιοηϊ). 
158 
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4“ὙΞῺ] ἴτοπι ἬΝ, Οὐ. 735, ἃ πιυπείηρ- πιρεπιθηΐ, ΌΥ ἀϑαρα, 

ἃ "δέ; 580 Π ΧΟ, Ωοἢ. οἷ; (ἴον ἢ5ῃ) ἔ; ΠΤΙΧΌ, Εζίς. ταῖδ τγϑ, 
Ρ5. 6611, 

το, ἼΕῚ] Ο- Κ. 69. 
ΙΙ. ὙΠ] Ιη Ηἰ ἢ. ομἱυ δγα. [115 ποῖ ΠθοαβϑαΓΥ ; δη νϑῖν 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἽΠἢ 5ῃου]ά 6 τεδά. 

ὙΧ5] (τ ὥςπερ ἐχθρόν, ὃ. 3, ἘΠ ΤΥ. 
13. ΟΝ] Ἰάϊοπιαῖϊς ἢ νογθβ Ἔχργαββίηρ' σοῤαγαξέον “νι 

(1. ὥυνι αἰασληισοέ 0; 5686 ΟἹ 1 5. 28᾽δ; Ζόχ. 7594); δεζγε, 
“ον σογρανοηισλρ τοῦδ. 

ῬΎΤΥΠΙ ( (ἀδελφοί μου ἀπέστησαν) ᾿ΑΣ 2. ῬΥΤΥ (Ἰπέγαπβ., 
85 αη. 445); 50 Με. ε. ΒΙ. δε. Βε. Βυ. θὰ. [Νοίβς {δε 
ΡΙ. ἴῃ {6 ||, δηά {πὶ 2 πιὰν εαϑιϊν ἤᾶνα δείβεη {πγουρἢ 

ΒΑρΙορυαρὮΥ οὔ ἴδε 1; ὃυϊ Ὠὶ. ρῥγεΐεγβ 4ἴ τ ΡΥΤῚΠ ἴγαηβ., δηά 

ασοὰ (45 ἴῃ ν.1}}) τ 830]., δῃά ἰγεαὶβ (πὰ δ5 ἄυε ἰο ἀϊτορταρῆγ. 
νυ ΜΑ͂ οἵ. Ρ5. 889.19.} 

ὙΣ ἼΝ] ἀγα ομῖν, τολοίζν, εβιγαπρ' δὰ ἔγοπι πλὲ : Ἴκ, 85 Ὀξ. τ6᾽δ 
ΠΡ ἽΝ ΠΡ ΠῚ, 289 (}}) ργσν ἽΝ ; 15. 16 10}} ΩΝ ΤΡ ὈΡΡγΝ ἽΝ; (ἃ 
(οης τγεπάεδγηρ) ἀνελεήμονες -ε Υϑιὲ (1πουρ πὸ τυϑγὸ ὝΣΙ ἰ5 

Κηονη), μοῦ, μοννενεύ, 15 ποὶ οοηδββιθπὶ νυν ἢ Ὁ Ό. 

14. ΤΗΙΒ ν. 15 ββογῖ; ν.:δ5 15 Ἰοηρεγ (μδη ννουἹά 6 Ἔχρεοίοά; 
Βαποεὲ Κεηη. Με. Βὶ. ἵνι. Βε. τεδά ὝΠΟ ΠΟΥ 3 ΟΠ 
ὙΣ Τὰ, Οη πε οἴπεν μαηὰ Δ τ ρΌ68 ἢ ποις Ὀεϊίεν 

1π8η ἴῃ 140 τὴ ΠΣ δηα ρδγβ116] ἕο ὙΠ ῸῚ 3 ρ. Ὅμυ., ἀδοϊἀϊηρ 

5᾽ ΠΉΠΠΑΥΙ͂Υ, ργόροβαβ ὙΠ, “Ἢ οεβαβε γῦνε ἀποτοΐρρ' μθ ; αὶ (Π|5 15 

αυΐϊα υππδοθϑβαγυ. {Π, ἀμοτοίθρο, οσσυτβ ἴῃ ΕἸ 5. βρθθοῖ 5 

(315 10.117 4,365 2715.; Ὀὺὰϊ ὙΘ ἕογ ἜΨΘ 15 ἀπράαγα ]εἶεά. [Βγ 
ἰἰ56 1 ν.}9 τηῖρῃς ρεγῆαρβ βἰδηᾶ: {πὰ γηγίμπι (2: 2: αταν, 

ον, Ὁ. 159 8.) ἀπά {π6 Ράᾶγβ]16}15π| (8. Ὁ [1] Ὁ" α' ; Ὁ. 64 ἔ.) ἀγα 
ἴῃ ἐπαπηβεῖνοβ δά ηνγαδίς, δηά, ουϊδίάε Ἰοῦ, οοπηπηοη : ὄνθη ἴῃ 

]0Ὁ, τοῦ ἰ5β. δὴ ἰπβίδησε, δηά ἃ νεγγὺ ἔδνν οἴβεγβ πηὶρἢς ρεγῆδρβ 

Ῥε ἐουπά; δὲ ν.1δ 15 ἱπίοίαγαῦίε, δηά {6 νεῦβα αϊνὶβίοη οἵ 14. 

οδῃ 5ΟΔΓΟΟΪΥ 6 οοτγγθοῖ.] 

15. ὩΣΊΣΓΙΣ] ἴοσ {86 μέρι. στ Δἴ, 5εεὲ 6-Κ, 1466, επά; 
Κό. 4492 (ΕΖΙκ. 3515; Ῥυϊ ἰπ ]6τ. 4455 τά. ὈΣἹ ΠΠΝ)}; ψΠΒ 
ὟΝ ΥὮ ταπιοναά ἴο ν.}6 1π6 βσγηΐδαχ ἰ5 πογγηδὶ. 

ὩΣΤΣ ΝᾺ] [86 πιᾶ5ο. 5ξ., γϑξδγγίηρ᾽ (1 Ὑ3 τὉ θ6 τεπιονβὰ ἴὸ 
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14) ἴο ἯΠῸΝ δἴοπθ, ἰβ ἃ ἔγεαιβηΐ ἀποπιαῖγ; Ο-Κ. 1350. Οὐ {δὲ 
π ἴῃ ἼΔΟΝ, 8566 οἡ 2 5. 65, 

17. ΓΤ] ποῖ ΠῚ, δά σοπβθαυθπν 3 ΡΕ. ἔδπι. ; οἵ, 8 Υ., ΗΙ. 

Ἀυ. 8]. ἐς αδλογγεηέ ἔθ, ἔγοπι "μὶ τ (ποῖ }» Ὀυ6) λὸ (Ὀν. 8ὶ 1γ8), 

ἡαρείαίυϊ, αδλοννεέέ, ο. ἀοο. τεὶ (Ετεγι.); δυΐ 45 ,ὼ 8 ἐγαπβίῖνθ, 
1η18 ννου]ά γίεἰά ἃ Ψτοηρ 56η586, σόλονς ἰπβίεδά οἵὗἉ ἐς σόλογγϑη 

ο. Τῇ τοηάοείηρ ἐς οέγαηρὸ (Ὠε. ὨΪ.) 5 βυβίοίεπί. 76ζ. 
«ὁ Ββαϊϊτὰαπὶ πιουπὶ ὀχλονγωῖζ ἐχον η16α,᾿" ραταρὨτγαβίηρ. 

ὙΣΣΓΠ] ΕΝ. "εν τωῤῥ[ίραίέοη. Βαῖ ὨΠ ἰβ ἴο τάδιο ζαυομν, οἵ 
δὲ ργαοίοιις---δαναπ ἴῃ ἴδ β8πι|6 δποχηδίουβ ἔογηι οὗ [8 ἱπῇ., 

σι πίοῦ, 1 ΕΥ͂. ψόγα τρις, νουά θὲ υδεά ἤδγθ, Ρβ. 7719 ΓΞ 
δις ΓΏΠ; [ξ 8 οηἱγ ἐδα ἀϑζλ. πνδίο πιδᾶπβ ἴο σμῤῥῥέραίο (11. το 

“οἰ οἵ :οϑξ ἴανουν ἴογ οπεβεῖξ; α-Κ. 5472,)), απὰ φοωῤῥίῥἐραξίον ἰ8 βαίε 
ΠΗ, [Ιπ Ατὰρ. ...,»-. (οοπ). χ.) ἰ8 Μοδέογενε διρεΐσίί, ἀπιὰ ὅ'γγ. 

ἴνἀ᾽,, 58 γαμποΐά (Ῥϑ. 13154}; απο 7 δρκε οϑεμοίυε, ἘΝτα. 

σὰ Ετν. 5.08}. θε. ὈΪ. Βυ. εἴο. Ὁ Πί (ρζ οἢ 11 6 {πε ρὲ. 
ψἱτἢ Ὁ οοη5., ϑ [ἢ ἔγθᾳ. ἔογο (48 Εχ. 33} ΠῈΣ ἼΦΗ ΠΝ ἸΏΓῚ, δά 
ταρΌ Αγ ἱ τ νογῦβ5 Χ7}}, {| 1613; ἐπῃουρῇ {ποτα ἀγα ἃ ἔδνν 

᾿8565 (Ὠι. 2241, 15. 4415, ῬΒ. 1γὃ ο211 1165) ἰη ψβϊοῖ (ἢ 1 ρὲ, 
οὗ πε86 νεγῦβ ἰβ ἀποπιδου θῖν γε οἱ ὄνθη μους {Π6 Ἰ σοη. 

(5εε Πε]. μεγθ, δηά α-Κ. ὁγδσ). Ὦυ. ἸΌΠΙ (71. 239), σα μὲν 
σέέμκ; Ὀυξ 118 Ψν}}} ἀρτδο οἱ ψ ἢ [ἢ ἀουδιῆι! ὅσ αδλονγομέ ἐο 
ἔον [ΠῚ ἴῃ 5. 

18, Ὁ] 211 ποῖ 1611; 866 π. πεγ6]. Τὸ 6 Ἔχρὶ αἰπεά, 

1 βθεπιβ (οἵ. νείΖζβί. αΡ. Ὠεῖ. πεγα; 1δηθ, 2δλοοῦ, 2201" 5), 

ἔγτοπι Ατδρ. 'ἄϊα (πιεά. 2), ἴο μεσ, ποιιρέσλ, οὐ φωξίαέ οπδὶς 
)ανιΐζν οὐ λομδολοϊαῖ; σιἤθηοθ ἱαννϊ, ρῖ. ένα, αἷγᾶϊ, ἐδσ βόγϑοτῖς 
«οὐοῦ» ὦ νὙ7ηπῶη 7 6θἧς σπα σωῤῥονίς, ἃ58 λὲς γον νεῶᾶρι, οἵ σἴαυσ, λὲς 

«οἵὖζε, σπαὶ λὲς γομηρ οἀϊἰα, ““ ἀιιοηρ' 411} {τῦ65 οἵ ἴῃς ϑγγίαπ 
ἀεβογῖ, υβεά οὗ ΟΠ] άγεη ρθη θγαιγ, νἰϊδους ἀϊπιϊποιίοη οὗ ρα 
(νειζϑι. ΖΘΗ͂Ο χχίϊ. (1868) Ρ. 128. ΒΕ. [μεν 5 βἰδίεπιθηΐ 
ἰη Βνεελίδ Καδδα, ο. 36 (εἰϊεά Ὀν Ὠεϊ.), 8 ἰηιεδγεβίίηρ: 

ΤῊ ἘΕΡ)) 5 ΓΠῊΝ ἘΠ }5, “1ἢ Αγδδίο {πεν 0811 οἰ! άγεπ πθν." 
(Νοε ἕτοπι ἰῷ τε ἡ1ξ, το φμοζ.) 

Ἃ ΩΤ ΓΌΡΝ]} 1 νουϊἹά αγῖϑε 1 δηά ἔδον βρϑαῖ δρ'αἰπϑί 
16. Α νεῖν δηοπίδίουβ ἔογπιὶ οὗ δυροίπειοαδῖ βοπίθηοα, δι 
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Δηδίορουβ ἰο 4355 οἷν η18Ὁ (ἢ6 οοδοτγίαιίνα ΟὨΪΥ πιακίπρ' {πε 
βτϑὶ νοῦ πιούε σγδρῆίο. 

10. 3 Ἴ2ΕΓΙΣ ΩΓ ΤΌ] Τῆς ταϊαιϊῖναε οπιεὰ αἴίον Π], 
85 15}; δηά ΠῈ σοηδίγιεά τ ἢ ἃ Ρ]. νεγτΌ. Νοῖ 80 εἴἰβενδεγα; 

Ῥαξ π᾿ ἰ5 οοποεϊνεά 85 8 οοἰϊεοῖϊνε (οἴ, ἢ ἼΠιν, 89), ἃ5. ἰΐ ἰ5 

ἱπιρι οἰ εἰν ἰπ 16. 2016 Ἰ2ῈΞ ΨῸΡ ΠΟΘ, 17 ποπῦῸ νὸς ΠῚ ὅ5, [δν. 
1159 (26χ. 26οδ). 

20. (ἃ ἐν δέρματί μον ἐσάπησαν [13] αἱ σάρκες μου, Τὰ δὲ 
ὀστᾶ μον ἐν ὀδοῦσιν [Δ ὀδύναις] ἔχεται. ᾿Α. --Η͂, Σ'-- Βᾶ; 
Σὺ καὶ ἐξέτιλλον ((πϊπκίηρ οἵ Θ΄, Με., οἵ οἷ. Εἰῃ. ΘΌΔ ΕΠ : 
ἀογαάονγο, ΠΌΔΙ : “εγααέ, ἀοῤ ϊαγὶ, Ἐτὶκ. 2018 (ὈΪ. 154), Βε.) 
τὸ δέρμα μου ὀδοῦσιν ἐμοῖς. Ηυρέ, (1853) ἱπ ἢ οοη]εοϊυγοά 
(αἴ Σ) "9 Ὁ ὝΨ, Απά 1 δβοαρεά ““νῆ {πὲ 5κίη, .6. [86 Πῆδ, 
ἴῃ τὴν θοαὶ (οὗ. 1315 2 ΟΣ Ἐπ) Ξε τ τπ6 Ὀάτα {π᾿ ; 50 
ννε., Ὀαϊ τεδάϊηρ Ὀείζεγ τ, ““Δηά 1 ΟΔΥΓΥ ΠῚῪ 5Κίη ἴῃ ΤΥ 
ἰεθιἢ; Με. ὍΣ" ΒΞ ΠϑΡΌΠ ΠΡΡῚ ΠΣ ΡΣ, ““ὙνΠμίπ 
ΠΥ 5Κίῃ ΠΥ ἤσβῃ τοι, Απά 1 δβοᾶρε, ψῃ ΤΥ Ῥοπαβ ἴῃ 
ΤῊ το"; Βὶ.1 Βυ. Ὅ23 "3 ΠΌΡΟΓΝῚ ΥΡ ΠΡΟῪ ΥΡ2, 
Μγ Ὅοπε οἰδανθῖῃ ἴο τῇ 5κίη, Αηά 1 δηὶ βδοδρϑά (11) τὴν 
βδβῃ ἰπ τὴν θεῖ; Βὶ.5 3} ἸΒΡΏΠΠΙ ὋΝ» ΠΡῸῪ ὝΨΔ; Βα. 
ὩΦΡ ἼΜ2 ΠΌΣΌΠΝῚ ὋΣ» ΠΡΩῚ τοῦδ ( “Δηά 1 δπὶ δεοοριο ἀκα:»- 

ἐέες ἴῃ ἴῃ6 δίῃ οὗ πιγ (θα ἢ," ὮΦΨ ἽΨ ἀεποιίηρ {πε [ἰρ5 δηά 

οἤδοκβ, δηὰ ποθοπε Ῥαΐπρ ἐχρίαἰπεά ἔγοπι πε ΕἸΏ. »παζαζα, 

οἰϊεά δρονε); Ὁυ. Ὁ ἸΩΡΌΠῚ ΒΡ ΡΞ ΩΣ (ἢ δ΄--  Με.; 

ἱπ  ““ηά ΠΥ ἰεοὶμῃ ἤᾶνε δἰ!ρρεὰ ουἱἱ (βαῦεη 5ἰοῦ ἄδνοη 
ϑεπιδοῆ)," οπιτἰἰηρ Ἤν" ἢ (α, δηὰ Ὁ] οννηρ᾽ βυβίδπεδιν 
ΒΙ.3; ὈΣΌΒ δ5 Ργ. 1489, ἀπά {με ἔδπι. ΠὩρῚ ὉῪ α-Κ. 1458). 
ΟΥ̓ ἐπεβα δπιεπάδίϊοηβ, (μαὶ οἵ Βι.1 Βυ. ἀδνίαϊεβ Ἰεαβὶ ἔγοπι 38 ; 

1ξ 15 υπἀουδίεοαϊν {π6 Ὀεβί. [ὕΤῇδῖ 'ὌΥΨ, 45 ἴῃ Βυ.᾽5 δῃηεηάαδίίοῃ 

δηά 850 ἰη 3), δπά ποὶ δ5 ἰῃ βοπιὲ οὗ {πὸ οἵπαοτ Ἂπιεπάδιίοηβ," 

ὙἼΦΔ ἰ5 {Π6 8:0]., 15 ἑανουγεά Ὀγ {Π6 γόηι. νΌ. (ΠΡ Ἵ, οτ, δἴζογ (ἴα, 
ΠΡ). [Ιἢ, 6.2., αη. 95 ἼΦΖΨ 15 οἰδαῦγὶγ πιᾶϑο. : [ἢ 8 15 'π δοοογά- 

δῆοα ψη ἢ {π6 ραπεγαὶ γυ]α ἰῃδί ραγίβ οὗ ἴπ6 θοάν οἰπεγ ἰμδπ 

ἴποβ6 ἰμαὶ εχίβξ ἵπ ραὶγβ ἀγα τηδβο. (6--Κὶ ὶ 122 ἢ. : πιούὰ ΠΥ 

ΑΙΌθτοομὶ ἰη ΖΑ͂ ΤῊ, ι8ο6, Ρ. 72 8.); δπά ἴπεγε ἰ5 ἢο δνίάδβησα 

τῃδὲ ἽΦΖ2 ννᾶ5 ἐνεγ υβεὰ 85 ἔεπι. Οἡ ἴδε οἰμεῦ βαπά, ἐβουρῇ (Π8 

5816 ΡἜΈΠπΕΓΑΙ τοῖς ννου]Ἱά 1οΘδα ι.ι5 ἴο Ἔχρεοὶ πὶ ὈΥν, Πκὸ ("»» 



126 ΤΗῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108 

Μοῦ 86 πιᾶϑο., δῃά πῃ 2 5. 2113, 7εγ. 815, ΕΖίς. 4755. 8 πηᾶβο. 

ΒΌΒΙΧΕΚ ἀγα υδεὰ ἰη τείδγθηοα ἴο ἐπ 22. (οἴ, ἢ. οἡ ν. 16), ἴῃ 10. 2.8 
ὈΥ͂ν 15 οοπβίγιεα νυ τπς6 χγά 5ἰηρ'. ἔδπι. οἵ ἴΠ6 νεγ (ΠΠἼΠ) 45 15 
αἶδο ἴῃ 5. 1οὅ (οἱοβεὶν βἰπιῖασ ἴο {π6 ργεβθηΐ), δπὰ {δα ρμ]. ἰ5 

οοπδίγιυδα νῖτἢ {Π6 ἔδπι. Ρ]. οὗ {π6 νΌ. ἴῃ 15. 66,4, ΕΖΙκ. 3,)8, Ρ5. 

49 5110, Τῃ ὅυγ. Ἰλοδὰ ἰ5 ἔεπι. δὰ ἴξ πιβδῃβ ζζσά, δηά ἴ5, ἔβαγε- 
ἔογε, ἔδπι. δοοογάϊπρ' ἴο ἴπ6 γι ]α {παῖ ραγίβ οὗ ([ῃ Ὀοάγ οσουτγτγίπρ᾽ 

ἴῃ Ῥαΐγβ ἃγα ἕδη.) ᾿ 

21. ΓΝ] οἵ, ΠῈΣ ὉΓΊΠΙ, Οη. 2490 [2γοοσαάΐρρ᾽ δῇ ἱταρν.]. 
22. 2.3] [πεγὲϑ, δ5 ἰῇ 55 οἴμοι ραββαρεϑ ἴῃ [00 (Ζέχ. 428), 

τλθδῃβ Οοα: ἴὶ ἰ5 ποῖ, 45 ἰπ 1 ΟἿ. 2οβδ, δὴ αἰϊεγηδίϊναε ογίῃο- 

ΒΎΑΡὮΏΥ ἴος τε (5αδά.), ποῦ ἴο 8 επιεπάβά ἴο δ (Εείβκε, 

Ῥετῖεβ, Βε. 7), οἵ δ (Νϑυθαυεν, Αἰ δλθηασιρι, ι885 (πε), Ρ. 823). 

23. ἸΓ .Ὦ] νι ἱπιρέ,, 85 68 135 1415; ΟὨΪΥ ματα νυ ἢ. 

ἽΒΌΞ] ργεῆχεὰ ἴο {πε νεγρ ἔογ Ἔπιρῇ. “"1η κα Ῥοοῖκ,᾽" δ5 

1 5. τοῦδ, Εχ. 1η}}; 6-Κ. 1τ26ς. 

ἸΓ Ἢ (2)] τοργεββηίθά ἴῃ (τ Ὀγ τεθῆναι δὲ αὐτά (Δραϊηβὶ 
Βε.). 

ἯΤΟ] τπε ποπ-ραιιβδὶ ἔογπι μου] θὲ Ἰδπὺ (τ ἅ. ἢ, ἱπιρίίο, 
ἴπ Π), δῃ Αγαπιδίζίηρ ἔογπι ἔογ ἴπ6 ταριυΐαγ ἸΡιῆ)), τῆς ποη- 

ἀυρ!οαιϊίοη οὗ {π6 ἢ ἱπιρ! γίηρ [πε ἱπιρ!!οῖε ἀπρ]!οαἰϊίοη οὗὨἨ τπ6 

Π (οἵ, Ἀ98Π, 24ῖ:; 5), Ὁϊ, 1). 8εὲ Κῦ. 1. Ρ. 375; 6-Κ. 
6η». Βε. νδακδβηβ [π6 νεϑῦβε δἤεοι νεῖν ὉΥ τεδάϊπρ [Π" Ὁ 
(ογ Βε.Κ ἼΒΌΣ δ ὙΠ") δο ῬΙΝ ἼΒΌΞΙ ἸΣΠ3Ν ἸΒΙΣ; Ὁ. τϑαάβ 

ὙΡπν ἸΒΌΞ {5 ὍΣΣ ἸΒῈΣ [Π) Ὁ, «͵50 αϊξίπιργονίπρ ἰ. Βυ. 

5805 7151} ἴπδΐ πὸ σμδηρε 15 πεαάβά [; δαΐ ἐπ γηγεμπι (4 : 3) οὗ 
38, ᾿Ἰπουρῇ ποῖ πηρᾶγα]]ε]δα (1715 η.}, 15 ὑπυδυ81]. 

24. ΓΒ] Βυ. ΠΕΡ “ἐμ 684, οἡ {πῸ σγουπά {πᾶὶ {86 

οὐυκΐοηι οὗ τυπηΐηρ πιοϊΐεη ἰεδὰ ἱπίο {6 ομαγδοίετβ εηργανθα θυ 

186 τοοῖκ ἴο ρῖνε ἴΠ6πὶ βσϑαῖθν οἰδαγηθββ δηα ρεγπιδηθηοα ἰ5 ποῖ 
Κηονη, 85 Ὀἱ. δά πιῖῖ5, ἴο ἢανε Ὀξεδη ἰῃ 856 ἰῃ δπιϊψυ!γ. ΤῊ 
56η56 5 8150 ἜἼχργεββθα ὉΥ Ἐ ϑἰγίο ἔειγθο οἱ οἱ υπιθὶ ᾿δπιΐπδ. 

Ὧϊ. ἱποίϊπεβ ἴο ἱΐ, δπὰ {πιπκβ ἰδ 15 ργοῦδοϊν ψβαΐ ἐπα ῥοαὶ 

ἱπίεπάδά, θυ 5665 ὑπαὶ 1 ἀοε5 ποῖ ὄχργεββ ἴ{. Βαΐ {π6 οὔδηρϑ 
πεοοϑϑίίδίεβ ἴπε ἰηβογίοη οὗ δδὲ δαεΐογε Ἴμρ. 

Ἵν Ὁ] Ργεῆχαά ἴογ επρῃ. Θ᾽ Με. Ηΐῃ. Βα. ψ,. 
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ῬΦΕΓῸ] στ ---, ΔΙ ΕΒουρΡἪ ἱπ ρᾶιβα, {κὸ ἈΥΒΘ', 2439 (Βαβδτγ, 

Ρ. 45). ΤΗΟ Οτ. τεδάϊπρ' ἰδ ΠΏΣ (ἐ2. Ρ. 57), {πὸ Ἀρῆβ', ΡΒ. 
το439, {δε τερ αγ ρδιδ58] ἔογπι ἰῃ ΝΙΐ. (6-Κ. οι», 6πά). 

25. [ὙΤ ΝᾺ ΠΣ) Ὺ] Εογ {πε δὔβεποβ οὗ "9 δῇϊεγ "1, 566 
530, 6.9.» 3053, Απι. 513.} 

[πο ὙΠ ὍΝ] (ἃ ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων. 
11 ἰ νϑγὺ Ῥγεοδγῖοιβ ἴο ἄγρια ἱπαὶ (πα ἀϊδγεραγάδα δηπο) (Με.). 
Εἰξενῆεγε ἀέν. τθηάεγα δ" (αη. 4935, Ὀὲ. 336 5); ἴξ πιδγ, 
τῃετγεΐογο, μογα γοηάδγ {π6 ἵνο Ψψογάβς ἡ πιῶ ἢ νΒϊοἢ, ἴακαη 

τορεΐδεν, πιῖρῃξ θὲ τεραγάεά δ5 βυποηυπίοιιβ υἱτῃ Ὀῦῳ, ψνβεγαας 

Ἢ ὉῪ [1561 δϑβογίβ, ἀϊγεσῖν, 1655 μη ἀέναος. Οτ, ἱἔτ86 ογάδγ οὗ 

(ἀ πιὰ Ὅς ργεββαά, ( πιᾶὺ πανὲ γεδά ΠἽἼΠΝ) Ὁ Ἢ ἀπά τεηάδεγεὰ 

Ἢ ΌΥ ἀέναος, ἀῃά 'ΠΝῚ ὅδ), ΟΥ̓ Ρεγπαρβ "καὶ “», ὉῪ ὁ ἐκλύειν με 
μέλλων (566 ΒΕ. ψ τ τεξεγθηοοβ ἔμαγο). ὙΏογε ἰβ, ἰῈ ἰβ ἴσας, 
δηοίμοῦ οοηδϑίἀδγαϊίοη ὑπαὶ πλρμς ροϊπὶ ἴο οπς οὗ ἰδεβα ψογὰς 

Ῥεΐηρ ἱπίγαβῖνε; {π6 τηγίῃηι οὗ Ξ2 ἀρρεαζγϑξ ἴο Ὅ6 4: 3, ἔογ Ἢ "δι: 

σδηποῖ δα ϑιϊγ Ὀ6 Δ Κθὴ 88 ἃ βἰηρῖε βίγεββ, δπά 4: 2 ἰη [ον 15 ἰη- 

ἔγεαυδηΐ δπά ϑβιιβρίοίουιιβ (1715 π.). Ὅν) 6 οοιά οδίαϊθ δὴ πη- 
τιϊβίδκαθ!α 4: 3 ταγίπαι ὉΥ οπιτείηρ᾽ 1 Π|, ἐμθη Ὅν), πιαάβ ἔοσ 
δπιρμαϑίβ ἴμῈ οὐἿ. οὗἩ »Ἵ" (45 ἬΝ Π οὗ ἐξ} ἴῃ Οη. τ), ψοι]ὰ Ὀε 
τῆ νἰγίυδ! 5.0]. οὗὨἨ Ὁ]. Βιυῖ {Π18 νου Ιεανα {π6 ραγδὶ 61 15πὲ 

Ῥοοτγογ, δηὰ {86 Ἔχργαδϑβίοη οὔ [86 ννῆοἱθ υϑαῖκοῦ ἴμδη ἰὴ 39. [1 15 
Ῥεϑξί, ἐπεγεῖογα, ἴο γεϊδίη 3 ββϑρεοίδιν βἴποα ἐπ6 οοπϑιἀδγαιίοηβ, 

ἔον ψῃδῖ {Π6Υ πιραι οἰμαγνῖβε θ6 νψοσίῃ, βυρρεβίεά Ὀγ τηγίῃπι 
δηά (ἃ ἀο ποῖ οοηνοῦρα : ἐγ δηγίμίηρ᾽ τνὰ5 δυβοηϊ ἔγοηι (τ, 11 ννὰ5 

ΝΠΝ; ἡ, δηγιμίηρ μαά ἴο 6 οπιιίοά ἔογ γηγίμπ), ἴἃ τννουά 

Ὅς "π.} 
[ΤΙΝ] τπ4ι [Π15 18 δοΐιι δ! ἃ βυρβί. δῃηά πιδδπβ ᾧϑϑρηραϑι, 

φροηδον (Βα. ), ἰ8 ποί(μεγ ργονβά ποῦ ργοῦδθϊε; 1 ἴξ ψεγε, τνα 
ββουϊά οαγίδίηυ Ἔχρϑοῖ ὉΠε (1| ὍΝ; οὗ, ΥῚΨ | ἡἼπν, 1619). 1 
οοττεοῖ, 1 5 πιοβὲ ργοῦδοϊυ ἴῃ ἴΠς δοο. οὔ {πε βίαι (α-Κ. 1185)--- 
ἰαίον οι... ὯΘ Μ}Ι βίαπά ἃρ. ϑρέ. γοδάβ πε, Ομε. (Σὲ. 
2475) ὭΣ ἢν (οἵ. 178), συ εἢ ΠΡ ἔοσ Ὀγρν Ῥεῖονν.] 

[ΡΣ Ὁ] 1Ὲ νἱ γί! τῷ ερορ (»Ὰ») φγαυδ, ἽΝ 15 υϑδεά δ5 ἴῃ 
51 118 20} ἴῃ ραγιίουϊαγ οὗ ἴΠ6 ἀυδί οἵ 501} ἴῃ νῃϊοῦ ἃ ἀεδά 
Ῥοαγ ἰ8 ἰαϊά, ἐ.6. ἴῃη6 ρῦανθ. ΟἿ. αἷβο τοῦ, Ρβ8. τοφ8ὅ9, ἐπουρἢ 
ἴμεβα αγὰ γαῖμογ αἰβεγεηῖ: ἴῃ ἴμ6 5. ΓΝ ἢ τΠ6 ρεγβοηδὶ 
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ΒΌΒΙΧ οσουγβ, δηὰ 50 ῈΕ. ργοροβθβ βεε ἘΣ (ποίες {πε ἱπιπια- 

ἀϊαίεῖγ ΟΠ] οννὶπρ ἡ). ΟΠα. (2,8. 2474 ἴ.) βυρρεϑβίβ (οἷ. 1716) 
ἐλ ἀμδέ(» δτουπά οἵ 5860]).] 

[ΘΡ] 41 Ὀνρ), (ἀπ (ἀναστήσαι, -ει)} ὈΡ᾽; Ἐ ἀε ἔετγα φωφγ- 
γεοξμγ 5 1472 ΒΟΔΥΙΟΘΙΥ Ροϊηΐβ ἴο ἃ γεσαξρηρ Ὀγρὶὲ ; 5ε6 ὨΪ. Ρ. 178. 

ὈἾΡ᾽, λδ συοηροίλ, ψου]ὰ γε! πο βυΐϊδο!ε πηδαηίπρ' ἴῃ {πε οοη- 

τεχί, ἱποιρὴ Ὦ οπιεπάδιίοηβ ἴῃ ἔπε ἔο]οννίηρ νογάβ ἰξ ἰ5 

δὐἀορίεά ὃγ Β,.2 ΟΠ. πριὲ (5εεὲ. π᾿. ου πε). Οη {πὰ οχϑδοῖ 

πυδησα οὗ Ὁ1Ρ, 866 ἴπε δχαρϑίϊοαὶ ἢ. Βυΐ ἴξ ἴ5 οδγίδι υ 

᾿ΠΩΘΟΘΒΒΔΓΥ ἴο γοηάογ (6. ἰπ 70 7Τ' τ6556; ςἔ, ΟΠ. Φ,8ὲ. 2475) 

«τοὐἱὶ αγίδε αραΐπσέ ἄμδέ (1.6. 70 Ὀ᾽5. ἔγίδ 45) ου [πε στουπά {παΐὶ 

ν ὉΥΡ αἰννᾶγβ πιεᾶῃβ 20 γέβα τῇ αραΐπεί, αςοαΐ; τ ΟἿ. 285, 2 Κὶ. 
1351 5Βῆον {πὶ ὃμ πρᾶν οσουγ 'π ἴΠ6 πεὶρ ὩΡουτῃοοά οὗὨἉ ὨῚΡ νἱεἢ- 

ουὖΐ οοπιρίηϊηρ ἢ τΠπ6 νΌ. ἴο ΘοηνεΥ {Π15 πιεδηΐηρ. ἢ υ. τεδάς 

Ὁ1Ρ, δηά σοπηθοῖβ {ῃἷ5 ἢ ν. 35; θυ {Π|5 5 ποῖ κυρ ρεβίεά, ἃ5 
Βα αϑϑοῦίβ, ΌὉΥ {πε γγίμηι; ψιπουΐ ὩΡ᾽ ν. 5 'ἰβ ποῖ 4:3, 186 

πογηιδὶ τη γίμτ οὗ ]οῦ, Ὀυϊ γαῖμα 2: 2 : 2, ννίο 8 ἴῃ ἴο αυϊΐ6 

85 ἀπυβαδὶ (171 Π.} 85 4: 3, ΟΝ ἀρρθαῦβ ἴο Ὀ6 ἔπε ταγίῃπι οὗ 
Ὦ (5εε δῦονε οὐ Ἢ "5)).} ὁ 

[26. ττιΝ ΓΝ ὙΥΦΘΘῚ ΤΙΝῚ ἼΡΡΟ ΤῊΝ ὝΤΝΉ] ἀπ- 
οογίδίη, δπιδίριουβ δηὰ αἰ Βῆοι---Ἔβρεοία!ν τπ6 ννογάβ ΠΝ ἸΒΡ), 

ν μοῦ, ποννενογ ἴδκεη, βθαηὶ 50 ἱπιργοῦδῦϊα {παῖ ἰαχίιδὶ οοτ- 

τυρίΐοη δἵ 1ῃ18 ροϊπὲ δἱ ἰθαϑί 18 αἰπιοϑέ οογίαϊη. (ἃ δῆτ 
ἀναστήσαι ( -- ὉΡ" ἴῃ ν.35) οοπιίπυεϑ τὸ δέρμα μου τὸ ἀναντλοῦν 
(άντλουν, ἀνατλουν, συνανατλουν)Ὶ ταῦτα. παρὰ γὰρ Κυρίου 
ταῦτά μὸι συνετελέσθη : ψΏδηοΕ ἰδ ἀρρεᾶγβ μδὶ (πα (1) τεδὰ τὴ 
ἱπιπιεά! ἴεν δἴζαον Ὡρ"--- 6. οὐι. ἽΠΕ ; (2) ἔοτ τ ὩῚ τα ὉἼΦΌΊ 
(Κύριος - "Ψ. 85 ἴπ 615 228: 35); (3) τεδά πῆρι, ἀεξδοιίνεῖγ πρις 
(Ξο Κεη. 603). ΨΝΒείπαν (τ τγαδά 180) (115 ἢγβὲ ταῦτα ἀρρϑῖ- 
ΘΠΕΥ ταπάθεβ ΠΝ) οὐ ΠΙΠΙ, δπά, ἰξ ποῖ, ψῇδὲ βχδοῖν 'ἃ τοδά 

ἰηξιοδὰ οἵ ἴπθϑ6 νογάβ, 15 υποογίδίη. [ἐ ἰ5 ἀοιιδίξι} τ Ποῖδοῦ 

ΘΕ ἱπιρὶγν ἃ ἰεχὲ ἀϊβεγεπε ἔγοπλ Ἐ: ὥ οσι ...ϑ.ὕ40 Ὅλο 
ὩΣ νν Ἰσιλ}} ἸμὺὼΣ ὦ μοῦ ἄλλο αλσι .»,92}; ΖΦ γρὶ 
ππομς 2} ὍΠΙΣ ΓἼΟΣΟΥ ΜΓ ΠῚ ΞΦῸ ΠΕΠΙΚῚ ἽΠ; ἘΠ δἴ γυγβιιπὶ οἷτ- 
ουπχάδθοτ Ρ6116 πιδᾶ εἰ ἱπ οᾶγῃβ πιβα νίάερο ἄδιιπὶ τηθπὶ. Τα 

Ἠεῦγον νατγίαηϊβ ἀγα ἀουδι]ε55 ἄσα ἰο ἰαίθγ δγγοῦβ : Καη. δὶ 

ΤἸΠΙΣ ἔοσ ἽΠΙ; Καη. 00 ὁπ. Ψ; Κεη. 8 ὁπ. ΠΝ πῖπκ.] 
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[ΜΠ] 50 38 δηά 41} ἴῆε ν΄. ἐἜχοερί (ἴ, ννΐϊοἢ τεδάς "Ὡν 
Ὀυΐ οὔλ. ἽΠι. [ἡ Ἐ “πιῶ ἰ5 ταίζεπ δάνογθι ιν, ἴῃ ϑ00 45 ἃ ργϑθρ. 

Βυΐξ, 45 ἴπ ὮΝ (ν.35) ἀπά πῖϑις ἰπ δ, 86 σορύφείο ῥίθμα π᾿ ΥνὉ 
ΠΑΔΥ 6 ἰαίοεγ δδη (ἃ; (πε τογέῤὝίο ἀογροξένα δοϊαδ οσουγβ 

εἴβθινῆαγε ὄνεη ἴῃ ΜΗ (6... ΠΏ, Νὰ. 196). Ὑντείδπ ἀεἔεοςίνε! Υ 

ὙΨ ψουά δ6 βοδγοεῖν ἀπε πρυ 5 μι 8016 ἔγοπι "ἽΨ ; οοπβθάμεηςν ἰΐ 

νου] Ὀεὲ νεῖν Ἰερτεἰπιαῖε τὸ τεδὰ “Ὁ ἽΠῚ (ΒΙ.3 Ὀυ.} 1 νους 
ξυγίδμον επιεπάδίοη τ5 ργοάιποοα ἃ νοοά ἀϊπιϊοῃ ; Ῥαϊ 1 ἄοε5 

ποὶ (5Ξεε πεχί π.). Ὑεῖ, ὄνεὴ ἐπουρῇ Ὁ δὲ τοϊαϊπβά, {πε 

᾿ δηλδίρυ τ οὗ ἽΠιΣ ταπιδίηβ : ἰ τῇδὺ δὲ (1) 8δη δάν., α,ίογεσαγαῖς 

(6.». ἀπ. 185 2465, [6΄. 195 α].}, θαξ ποῖ ἐπ πουΐεεύριο {6 (ἘΠ), αὲ 
ἐλο ἰαεέ ὅαν (ΑΝ.), αν 7ὥριρείθη Τάρο (Ἠοπίδ.) ; οἵ (2) 8 ργερ. 

δονεγηΐπρ ΓὉ», ] ἢ ἃ Ιοσδὶ οὐ δπιρογαὶ ἔογος, δελέμα (ςξ. [5. 
578), ϊοι ΕΒ ΎΠΟΒ ἰπίογργείβ 85 τη (ΠῚ 5Κίη), Βιι. 45 ““ 511} 
εποϊοβεά (ὠγρσολζοδςθηι) ΌΥ πὶ 5Κίη, ἐ.6. 511} δἷἵνε, οὐ αγζορ (85, 
6.»., 1 Κὶ. 1911}), 1.6. αἴϊεγ {πῸ αἀἰδαρρεάγαποα οἵ ἀδβίγυοίίοη οὗ 

ΠΥ 5Κίη ; οἵ (3) ἃ οοη). τε Ἴϑιὶ Ἵπι: (45 42721}Εῷ{,, 16τ. 4116. 1ν. 1448 

330ὺ, αον ἐλαΐ (τιν 5Κὶπ μᾶ5 Ῥδθθη ἀεδϑίγογεα). [Γ ΥῊΨΡ 15 σοτ- 
τε ΕΥ ταδά, ἱὲ ἰ5 ἃ ρᾶγβ}]ε] θγπλ ἴο ἼΦΔ ἴῃ ἢ (Ἐῶ, ποι (Π) 5 ἴῃ γδ 
(1939), ἀπά Ἴπιὲ 5Βῃου]ὰ θ6 ρᾶγβ1]6] ἴω βθβῆβε ἴο {πε [Ὁ οἵ ὑἼὩ : 

απξογέυπαςεῖ! γ᾽ [15 Ἰδοῦ ρῆγαβθ 15 αἰϑο δπηδίριουβ (5εε Ὀ6]ον). 
ΙΕ ἼΌΣΌ πιεδηβ σαν δύνι τῶῳν Μεδα, 1.6. αἴζετ τὴγ ὉοαΥ ἢδ5 
Ρεογίβῃεά, τὴν Ἵπι βῃουϊά αν {π6Ὸ βαπὶῈ πιεδηΐηρ; δυΐ Βυ. 

ταῖβες ἔνο οδ]εοϊϊοπβ ἰο [Π15 : (1) {παὶ ἽΠιξ 15 αἰνναυϑβ 'οοδὶ ἤδη 

1 τοίους ἴο δὴ οδγϑοί, απὰ ἰοηρογαὶ οἱ ἤθη ἴἰ ταέεγβ ἴο δῇ 

ποέΐονι : δ'ποα με ἰάβα οὗ ραββαρὲε 'β πιογα ἀΐγεοι Υ συ ρρεβίθά 

ἴδετε ἤδη ματα, τ᾿ Κὶ. 1011: ἀοεβ. ποῖ ρεγῆδρϑβ δηξίγεϊ υ ἱηνα! δία 
1815; (2) ταὶ νι βογθαβ ὝΦὩ ΟΥ̓ [561 15 οὔζδθη υβεά ἔογ {π6 δηξῖγα 
Ῥοάγ 45 οοπίγαβίεά νυ [Π6 ΘῈΣ οἵ 20 (σι. 1433, Ῥ5. 169 632), 
ἫΝ» ἰ5 ποῖ, θαϊ 15 υδεά 5 Ὑ {]Υ οὗ {μ6 ουϊνναγά οονεγίπρ οὗἩ {88 

Ῥοάγ, {πε 5κίπ (4. ϑο, [,4. 48 10, 7εγ. 1.333), δά οοπιρίποά τἱτἢ 
ἽΦΞΣ τεαυΐίγεβ ἴπε ἰαδἰίοσ ἴο Ὀ6 υβεα ἴῃ 15 Ξρεοϊῆς 56η56 οὗ [πε ἤθϑἢ 
υὑπάδκγ {πα 5Κίη (γὅ), ἴπ6 ἔννο ἱορείμπεγ θείηρ οοπίγασιθά τὲ {πὰ 

ἵπποῦ ἔγαπιθννογξ οὗ {Π6 ῬΟΑῪ ἔογπιβαά Ὀγ {π6 ὈῬοπαβ ; οἴ. 101} τοῦθ, 

δηά (νῷ - Ἣν) Μίο. 35. 1 ἀπὲ ἰοχὲ οουἹά 6 ἰγυβίεά, ἰῃ 1818 

Ἣν νουά μανε ἴπε νυ ἱάδθγ βεῆβε οὔ δοζν, ννὶο Βυ. χιεβιϊοηβ.) 

[ΠῚ ἼΒΡ2] ἴδε νὉ. ἰ5 ἴδίκεπ δἰἴμογ (1) δ5 ἔδε ργεά. οὔ τδ6 
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βεηΐεποο ἱπίσοάδυσεά ὈΥ {πε οορ7. ογ αν. ἽπιΣ (566 1αϑι η.} ῖτἢ 

16 οὐ]. ΣΝ οὗὨ ΒΡ) Ργεῆχεά-- -δὴ επιρῃαῖίς ροβίτίοη (οξ. ὮὉτ. 

8 2ο8 (1), ἔογ ννΒΐσἢ ἱμθγα 566 Π|5 ἴο Ὀ6 πο γϑᾶϑοῃ ἢεζε, οἵ (2) 45 
1Π6 νΌ. οὗ ἃ τεϊαἰϊνε βδαπίεπος αυδὶ νίηρ ΤῊ ἴῃ [6 2γεῤοείξίονιαϊζ 
Ρἤταβθ---ὐον τὸν οζίμ τολίολ . . ., ἴμε τεϊδεϊννε ραγίος θείην 
οπ τε δοςοτγάϊηρ ἴο α-Κ. τ55ὅ. [ἢ εἰἴπεγ σᾶβα ἸΒΡὴ) 15 σοτη- 

τλΟΠΪΥ ἀχρί δἰ πϑα 85 {π6 3γά ρὶ. δοῖ. σογγεδροπαϊηρ ἰάϊοπγαιῖ δ! 

ἴο οὖζ ραβϑβῖνα (49 η.). Τῇβδ νΌ. ἰ5, ἴδῃ, ΡΙεἱ οὐ ἢΡ), 20 σέγέξο 

Οἵ, στοαν; οἵ. 15. τοῦθ { (οἵ 5ιγικίπρ' οὔ᾽ Ὀγαποῖ 65), ἀπά {πὰ 
νοῦθαὶ ποὺπ ἢΡ) οὗ Ὀεδίϊπρ᾽ οἷϊνε Ὀεγγίεβ οὐ {πε ἔγεε (15. 1γὉ 

2418). ὙΠαβα σοπιραγίβοῃβ ἀγα δἰγεδαν πιδᾶθ Ὁ {π6 πγχεάϊεεναὶ 

]ονβῃ οοπιπιεηϊαῖοτα (Ἰ0η ΕΖτ.; Αποη., εά. νηρι δηά 
Ηἰγβοἢ.). ΤΠ ἔογπὶ τὶρῃς αἷϑοὸ θὲ ΝΙΓ., υδεὰ δ5 ἃ ραββῖνε οὗ 

τε ΗΙ, (α-Κ. 51,2) οἵ ἢρη, 2ο ρῸ αγοιρα (15. οἷ), ἰη ΗΕ, 20 
σε» γομραῖ (ν.δ ἀπά οἴδη). 55) οδαγίν {π|πκ οὗ {π]5 νῬ., δἀπά 
Ηοηίμ. 858 γεοθπεὶν ἀσέεπαεα (ἢϊ5. ἱπιεγργείδιίοη; δι ἣα σδῃ 

δοοουηΐ ἔογ {Π6 ρΡἷ. ΟἹ Ὁ ἴδε νϑγῦυ ἰογοθά βιρραεβέίοη {πδϊ 115 

βυδ)εσι ἰ5 ΠΝ 564 οοΟἸ]οοι νον οὗἩ ἴπ6 Ὀοπηδ5 οἵ {πε Ὀοάγν νὴ ἢ 
1π6 δθῆβα οὗ 2.-ς ϑδὄὲ {πμῸ ἰαϑὲ ἄδὺ 1 584] 6 (ργορῇ. μέ.) 8υτγ- 

τουπάδα ΜΙ ΠΥ 5Κ|ὴ} Οὐδπεγ ἱπίεγργείδιϊίίοηβ οὗ ὯΝ τὸ 

ΒΟΔΙΟΕΙΥ [655 ἔογοδεά : (ἢ δἰϊεγηδίϊνεβ ἀγα ἴο βυῦρροβε ἱδμαΐ ἰΐ 

τηθδη5 λές (νν1}} Παρρβη)---ϑὸ ὅζ; οὐ ἐπ δλές ππαπθϑν (Ὠ ε].)---δὴ 

δος. οὗ πιᾶπποῦ πονεῖ αἰβεννῃαγα (κε ὉΥ ΠῚ οὐ πε; οἵ {παὶ ἰἰ 

15 ἃ κί πά οὗ τεβυπιρίίοη οὐ ὑ} ; ογ, βίποα {π|5 15 πιᾶ50.,) ἃ γεῖδι- 

δῆσε, δοσοπηρδηίηρ ἃ Ρεϑίυγα, ἴο με Ὀοάγ (Ὠ)].)---ηὰ α7,267 πῖν 
σζίη λας δέον οἰγωοῖ στοαν, (ν12.) ἐλὲς (5 Κίπ οτ Ὀοαν).] 

[ἸἸΘΞἽ] εἰἴδον στα» ,ηΌηε νην Πέσᾶ, οὐ )0ονε νον εϑὰ 15, 50 

ἔατ 85 ἴῃ ρῆγαβε 1561 15 οοποεγπηθά, βαυδ!ν ροβϑίδῖε; ἔον ἴΠ6 

γαῦε Ὀὰΐ ὉΥ 0 πλεδῇβ υπιιϑιαὶ 86 οὗ [0 ἴῃ 16 ἔογπηεῦ σᾶ56, οἵ, 
1118 η,] 

[Τῇ υποοτγίαϊπιῖθα δηά αἰ βίου 165 οὗ 3 ἴπ {Π15 ν. Ὀεΐπρ 50 
δτεαῖ, ἰἃ ἰβ ποῖ βυγργϑίηρ παῖ αἰϊεπιρίβ αἱ Ἔεπιεπάδιίοπ μαναὰ 

Ῥδθη πυπιχεουβ δηὰ ἱηριεηίουβ, ἱξ ποῖ σοηνίποίηρ. Β., ὉῪ 8. 

ΨΘΓΥ 5|Π|ρῆξ οὔδηρα (ΠΝ9 ἢ9), οἰ πιϊπαῖεβ δὲ πος {πε αὐυίκιναγά 

ΡΪ. Ἰ8Ρ) δηά {με ἱπῃηροβϑίθ]ε πε, ἀπά οὐνίδίπβ {πῸ ἀἰξε οἱ : 

νι βίη πὶν 5ἰκίη ἰπυ5 5βίγυοϊς ἀννᾶυ, 
Απά ἔτοπιὶ τὶν ἤσβῃ, 1 58.411] 5ε6 αοά; 
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δῖ ἐπαΐ ἃ 5κῖπ νηοῦ 85 θδθη βίγυοκ αὐναὺ 5μου]ά 5{1]] δῃοΐοβα 

186 Βρεᾶῖκεγ ἰ8 ουγτίουβ. Α58 δὴ αἰϊεγηδῖίίνα ἢ σοηϑβϑίδγβ οὔδ οὗ 

ἴδ βυιρρεβιίοηβ οβεγεά ὃν Βε. 7, νὶζ. ΒΡ) ἔογ ΠῚ ΒΡ), ννἰο 
δῖνεβ ἃ οοπηρίδἴεν ραγα 6} 15π| οὗ ἰδγῃβ Ὀυξ ἃ ποῖ νϑγὺ ργοῦθδῦϊα 

Ριορπεῖίο ρέ. : 

νη ἢν 5κίη 1 ἰοοῖς ουΐ, 

Απά ἔτγοπι τ ἤξβἢ 1 5141} 5βε6 ἀοά. 

Βε. 5. οἴπει βυρρεβίίοη νὰ ἜἾΒΌ), Βὶ. δϑο οἴεσεά ἔνο 
ἐπιεηάδίίοηβ ; Β[.1 (1π ἢ πιαί αν ἕο] οννίηρ᾽ (α) ργοροβοά 

ΤΙ ΠΕΡῚ “Ἵ ὝΠΝ 
πδις ΠΊΠΙς ὙἸΦΌΙ 

νν ποῦ τεαυΐγας αἵ ἰεαϑί 85 τῦῦοῃ ἀεδέίδηοθ δηα δΔροϊορυ 85 33. 

Βί.5, Ὀγίπρίηρ ονεσ ὉΡ᾽ ((6) ἔτοπι ν.35, γϑδάϑβ : 

ἘΝῚ ΠΌΡΣ Ἢ ὮΡ' 

πον πιπς ὙΡῸν τι 

ΜΥ νἱϊπεββ [1.6.0 604] ν}}} ἴακε νεηρϑδποα ἔογ (μΐ8, 
Βυϊ ἃ οἰγβα ΨΊ]] βεῖζε τὴν δάἀνογβαγίεβ, 

οἷεναυῖυ ονίαϊπεά ὈΥ νϑῖν 5] ῃηὶ ἀεραγίιγαβ ἔγοπι οἰζμπες 3) οἵ 

(; θυϊ 45 Βυ. 458: ΝᾺΥ ΠΙΠΣ ἀπά ποὶ ἸΠΝΡ, ΠΥ ΠῚ ΠΌΡΟΣ 
Ἰηϑίεδά οὗ {πὸ Ῥεϊίεσγ δηεπεβὶβ ΟΡ), δηὰ νὮν ἐπα πηκποννη 

Ροεὶ οὗ ΠῚ» Απηά {μ6 δηῆβιγεσ πιυβὲ θὲ {παΐ, ἰδ 186 ἰάδα ψεγα 
πιοῦα πδίιγα!γ δηδ πογπια! ν ὄχργεββαά, τῆς διηοπάθα ἰοχί 

ψνουά αἰθῖεν 580 τυϊάεἷν ἔγοπι 3 δηά (τ δ5 ἴο ἀρρβϑδγ ἱπιργορδθῖο. 
Ὅχ., α'5ο ΌΥ 5110}: οὔδηρεβ, οδίαϊηβ ἴῃς ἀπε οἢ : 

Ἵ ἽΠΙΣ Ὀ]ΡῚ 
ἐπ Δ’ ἩΡῊ 

Απά δηοίμεν "ν}}} αγίβθ ἃ5 πιῪ τϊἴπα58, 
Απά {πῖ8 οὔς ΨἹ]1 56ῖ ἃρ Πί5 5ἰρη--- 

υπάεγβίδπάϊηρ [6 ““ 5'ρῃ" το 6 1μαὶῖ ποῦ 6 βιρροβαβ {Π6 

ἀνϑηρεῦ οὗ ὈΪοοά 5εῖ ὑρ ονεῦ [26 σογρβε οὗ Ὠὶπιὶ ννῆο ννᾶβ ἴο θῈ 

ἀνεηροά, Βγ πον οοπιδίηϊηρ “Ὁ ἩΠῸ 515. δηά 570 δηὰ “, υ. 
ξεῖβ τά οἵ {με ἰβοίαιϊβά βιΐομοβ ἐογπγεά Ὁγ 575 1ξ, 45 15. υϑιιαὶ, 378. 

Ὀ6 ἰδίκβῃ 85 ἃ ἀϊβίϊοῃ. Βιὲ {π6 Ἰηὶξ ἃπά Π) οὗ Π.᾿5 ἐπηεπάδιίοι 
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ἃτ6 ἱπιργορ 856, δηά "75 15 θεϊίεγ ραγδ! εἶθ Ὁγν 370 (ποῖα γ"Ὲ [{ ΠΤ» 
δ. σκθ) ἐπαη ὉῪ 350 τνδίοῦ μᾶς {πὰ τανε νΌ. ΠῚΠ 85 35. ΟΠα. 

(ΞΒὲ. 2474): 
ὙΉΚῚ 15) ὙΦ 

ἘΠΊΡς ΠΙΠΙΣ ῬΥΊΧΌΊ 

Ῥυϊ ΠΕ Ὶδ6 τοχίυδϊ] ενϊάδησς 15 ἴο Ὀ6 50 ἰάγρεῖϊν αἰβγεραγάβά, ἰξ 
ννου]ὰ Ὀ6 ΘΑΞΥ ἴο οσοηδίγιοϊ αἰ ΒΌΟἢ 5 'π πλοῦ ὄχϑοῖ ρᾶγδ 6} 15π|. 

ΕΙοΒίογ ἰπβίεδα οὗ ὉἼΦΨΩΘΥ ΠΕ ΠΕΡῸ "ΡΨ Ργοροβεβ "πιὲξ ἢΡΙ" 5)» 

ἡ 2)---ῆγβὲ 1πΠ6 φρυϑ ἴδῖκαοβ μἰβ δίδηδ οὐ [0 ̓5 ρῦανε (ν. 5), 
τπεγθαῖῖοσ (ἼΠι) 88 ἢἰβ βΌγειυ (22}) 118 μἰπὶ ὰρ ἔγοπι {π6 

δΒύανθ. Βιυξ "μι Ὀεοοπι65 ἔουγ βίγαδδθα, πεῖ ἢΡ᾿ ἔογ "507 15 

νΕΓΥ ἱπιργοῦαδῖθ, δηὰ 50 18 ἐπε δοδῇ δεσθηέέα ἴῃ ὑἼπΦν: Βε.Κ 

ἀνοϊάς ἴπ6 ἰα5ὲ οδ]δοϊίοη, ΟὨἿῪ Ὁ ργοροβίηρ δῇ ππκηοννῃ ἔογπὶ 

Ἐπ ζΑν, 
27. Ὁ ὝἜΘ] πὸ οβδηρε 15 πεαάβά; δυὲ ἐγ ΔΩ οπα ἰπο 65 

ἴο οδηρε, Βυ. βυρρεβίβ ΘΝ ογ 3 ΘῈ, “ουπὲ πα ΠΆΡΡΥ, 

ἴοτ 1 58.411 566 μὶπὶ ἔογ πιγβαῖῖ," ὅδ (Νυδαῦοῦ, Βε. Κ'-- 411.) 

“Ὁ ΓῺΥ ΠαρΡρίπε85 "15 δὴ ὑυππεᾶγά οὗ ἔογηι. [Τῇε ῥάᾶγα!]ε] 5πὶ 

15 αἱ ργεβεηὶ ρεγίδοί, δ {|{ ἽΝ δεῦγ, δ) || ΣΨ, ΠΙΠεε {Π εν: δπηαπάδιοηβ, 
ϑυσῆ 85 ᾿) δι, οἵ, Ῥοίονν, ῬῈ ἔογ ὃ, ἀγα ἱπιργοῦδθ!ε.] 

ὙΝ] Βα. ᾿Εν), τη κίηρ' τπ6 ρέ,, ἐβρβοίδι!υ θείογε 5, νψῃίοῃ 
ταίετβ ἴο ἐῆε ργαβδεηΐ, ἴο Ὀ6 ἱπίοϊεγαδ8. 5111 {πεγα ἀγα τη 

ο8565 οὗ {πε ρετγίεοϊ ““ οὗ σογίταε " Ὀεΐηρ᾽ υϑεά ἴο Ἔχργεββ {π6 

ξαΐατα (Ότ. 14). ᾿ 

[ ἘΝῚ] ἰδὲ ννᾶνν 15 ρογῆδρβ ἃ αἰτἰορταρῇ ; Ἢ, ρῆ., οἵ ραγί. 

περαϊϊνεά ΌὉΥ "ὁ (828 9198): }οὉ᾽ 5 δοᾳυδίηπίδηοξββ ἅγὰ Ἔεδίγαηρϑά 

ὙἹ (ν.13): σοά νῖ] θὲ ββεῆ ποῖ ἴο ὃβ 50 : βίῃ αγίγ 70 ᾽5 Ὀγείμγεῃ 
μᾶνε ροπς ῬΨΌ (22.); Θοά ἰ5 "5.] 

΄ ὙΙ͂Ω 5 05] ννι. ὍΩ3 ΠΕΣ ΣᾺ “41 δπὶ υἱΐευῖν 6χ- 

μαυίοά ἴῃ τὴν δρροϊηϊοά ἐπι (145: 18)"; ΚΙο. ὙΝῸ9 5, “1 5δυῖ 
υρ᾽ (ἔτοπι Σ Ὀγ α-Κ. γ75Φ0),---Ὀοῖ ἢ εχιγδογαϊπατγυ. 

28. 20] 16 ποία ἀροιδ.; οἵ. οἡ 55. (1π [6. 755 τά. γἼΘΡΙΝ 

ἴοτ 7Χ»10 55). 
Δ] [ἡ 3ἴύύμεγε 15. ἃ οἤδηρε ἔγοπι {π6 ἀϊγεοῖ (5) ἴο 1π6 ἰπ- 

ἀΐγεςξ παγγαίίοη (Ὁ), “"ἀπᾶὰ μάα μα τοοὶ οὗ {86 πιδίξζοσ 1ἰβ ἔουιπά 

ἴῃ πια᾿᾽ (νἱπουξ Ὁ, 85 απ. 1᾽δ 411}δὉὉ. 70. 4.ςὅ.. 16 οἷς, ; 6-Κ. 
1574 (4)); Ὀιι τμ6 σοπεπυδιίοη ὈῪ ἴπ6 ἀϊγαοῖ παγγαῖνα 15 πλυοῇ 
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τλοσα ἔοσγοϊδῖθ, δῃὰ βοΐ τοο Μ55, Θ 5:9) τεδά 13; 50 Μίοδ. 
νει. ϑρέ. Βε. Βυ. ΚΙο. Ὠυ. 

20. ἘΣ Ὁ ὙΔ] Τῆο ὁ ἰβ ῥγοῦ. γεβοχίνε (26χ. 51:6α); Ὠϑὸ ἰβ 
Βαγαϊν βίγοηρ᾽ δῃουρὮ ἴο ἐχρεββ ἴδε ειρῃδιϊ “ ἔογ γουγβαῖναβ᾽ 

(ψΒίομ ψουἹά δὲ γαῖμα ὈσΦΌΟ οὐ ΘΠ ΨΏΣ; οἵ, 705. ο᾽Ὁ ΧΚ}}} 

ὙΓΦΈ)5). 

οτὲ ὉΤῸ) Κγτ ὨΝῚΣ ἡ» ΣΎ ΓῊΣ ΓΤΌΠ 15 ἃ 
θυμὸς γὰρ ἐπ᾽ ἀνόμους ἐπελεύσεται, καὶ τότε γνώσονται ποῦ 
ἔστιν αὐτῶν ἡ ὕλη (ἡ ὕλη, ρεταρβ 85 ἰῃβουρῊ τὨἰηϊκίηρ᾽ οὗ Ἵ ; 
οἵ, 29Ρ ὅτε ἤμην ὑλωδὴς λίαν τε Ψ (Ὁ) πὖῦὸ Ἢμ3); ἴον ποῦ 
κτὰ., Αι ὅτι οὐδαμοῦ αὐτῶν ἡ ἰσχύς ἐστιν (Ἐπ!πκίηρ' οὗ “12); 

Φ "σι Ἰϑμο Ἰσιβ.» ἸΔίο..γ7) βλο; Ἐ᾽ φυοηίαπι αἱῖογ ἰπίαυΐ- 
ταῖυπι ρ]δάϊι5 εβὲ; ἔογ 5 ᾿4ΣΘ ὅπως γνῶτε ὅτι (ἔστι) κρίσις : 

80 ὦ Ἰ. Δ.Ἶ;», Ἐ ὁττο ἐμαῥοέωνε, ϑαδά.; ὦ ἴον ἈΜΙΣΙ ΩΡ ἸῸ 
᾿ - 

ἘΣ 5. 0 ΟΡ ΓΥΤΊ, “Ἰδὲ γ6 πᾶν ἱκπον ἴπαὶ τῆς ἰογὰ οὗ 
ἡπάρεπιεπξ ἰ5 ἃ γαῖμα! ᾿υάρ6." Ιη ἢ (65. Ὠ1.} Βα. τεδά ΠΙΘΠ ἔοσ 
πῸΠ (“ἴον {86 γ---ἶ. δ. βιυιοῦ 5'δηάεθγϑβ---αγα ἰηἰαυϊε5. οὐὗἩ (ουτν 

οὗ ρυπίϑῃπιεπὶ Ὀγ) ἴδε σννογά "); Ὀΐ. 2ῚΠ ΠΡ ΤΌ 39 (ἔογ [π6 
βνογά ἀνδηρεῖῃ ἰπϊαυἑ 68); 56. ἐ3}) ΠΣ ΠῸΠ 5 (αἴεγ (τ; 
Ῥυΐ ἴξ 15 ἀουδεξα! 1 ἀνόμους 15 πιοτα ἴδδη ἃ ραγαρῆγαβϑ); δ. 
ΠΗ Ὀδῳ ΠῸΠ 5 (3, 2 ἼΠΠ, ἸΒουΡῊ ἀβυδην 5αἱά οὗ ἰαπάξ, 

οἰτἶε5, εἴο., 18 δὲ ἰεαϑὲ υϑεά οὗ πδίϊοῃβ ἰῃ 2 Κ. 1017, 15. 6ο"3). 

ἴῃ“, ἕον γι, Ηἰ. ἤβπρ; 58}. Ὑτηρ Λ5 (5. 1π6 Ὀδι; οἵ Ὁ); Ἐν. 
Ἐδυβ5, ὅτ. ϊ. Β6. πν'; Βυ. δ Ὁ ΨῊΝ 0 (“ἐτμδὲ ἔπθγο ἐς 
ἃ 7υάρε ἢ); 80 ΚΙο. (, 5. 1 5. 2415, Ρ5, 685 ᾿; δ, νυἱτἢ Βοπιθ 
δπηρῆ., 12 {ἰπι65 ἴῃ } οὗ, 4.,».», 1118 147). Ὠδ. δηά πιοβῖ ἀρτεε ψἱτἢ 

ἾἮΑΣΘ Κ᾽ (- Κι.), Καρρ., δηοά Βνν. (““τλαϊ γὲ πιδὺ Κποὺν 
ποτε 5 ἃ ἰυάρεπιεηῖ᾽) ἴῃ ἰαἰκίηρ' -ὖ 85 ἴδε τγεῖ. ραγίϊοϊς τῷὖ 

(υβυδιν τ, δυὰς “Ὁ, απ. 65 (Ὁ), 16. 51.17, δ. αἵ {) τὸ ζλα, 85 
οἴδη ἰῃ Οοῦ. (Ζέχ. ", 3), δηὰ [1, δ5 {86 δυδβὲ, ῥμάρενιθμέ. 
τὸ, βονονογ (ου [15 οοσυγγεῆοαβ, 566 Ζόχ. 979), 4065 ποῖ ὁσουγ 

εἴἰβενμαγε ἴῃ ]0Ὁ ; ὉἽ οσουγα ἴῃ {πε ΕἸ Ξρεεοῆα5 (35}" 3617. 11; 

46, ([Π6 νεγὉ), θυϊ πεὶτπεγ τμ6 ποι ποῦ ἴδε νΌ. 18 ἐουηά εἶ56- 
ὍΒΟγα ἴῃ ]9Ό; δηὰ ἢ 18 ἀδϑιἀδγαίθά. 
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2. ἘΡ] Τλονεονθ---οὐ δοσουηΐ, νἷΖ. οὗἩ ψγβδῖ 1οὉ 885 βαϊά. 
ᾧ οὐχ οὕτως, 48 ᾿βουρῇ ὸ Ξίοοά ἔοτ [9 μῦ (5ο, Ῥυΐ πβϑά! 6551, 
Με. Β,. ϑεέ. Β6.), 85 οἴδη ἴῃ 88 ἰβιογίοδὶ Ὀοοῖκβ (αη. 416 ,ο)}δ, 
16. 85 τι α1.), Ἀοῖ ρΡεγοεϊνίηρ τπαΐ ἰπ βυοῦ 8565 ΖλθρΈ 70» 6 
ἰηϊγοδυοαβ 8ὴ ϑῆβννασ ἴο 8 σγεπιδῖί, ογ οδ)εοϊίοη, πιδάθ ὍὮΥ͂ 

δηοῖδπον (Ζ6χ. 4874; Ὅτ. οὐ 1 5. 414 λϑῆ). 

Ν»Ό] 566 οἡ 412, 
“ἼΣ2] ἀρισιοονῦ τ: τ. ἔων μι δαοῖξ (5. αὐτῇ ἃ νοζά; 

868 ΟἹ 1333), σ, 5:06 γπᾶ, ἴῃ ἴῃ6 56η86 οὗ ἐἷο ποέ αἰίοτο τ:6 ἕο δὲ 

οἱονιΐ, 18 οατ ΔΙ ΠΥ γθαῖκ ; μοποα Ὠὰ., οἰδνογῖγ, ἌΤΙ, δεοέῶγαιθη 

ταῖολ, αἰέν τό; οἵ. Οὰ. 65, ΟεἰΕϊ, ΒΟΩΙ (ν. 26κ.); δηά «οσῖ, 

ἴῃ Ῥοΐ ρίορ. -- ἐἐεέμγόοα (Μ|κ. 588 -- θόρυβον, δορὰ Κ. τοῦ! 
θορυβάξῃγ; Ὁχξ ἀϑυδ!!γ ἴῃ ἴμ6 βθῆβα οὗ εἰϊποσ σλαγημϑαῖ οὐ λασέδν,» 
ἐηρ (38ο Ετῆρ. δε αἰαγνποά; Αἴ. ἴο λαξέοε ([Γ8Π58.} οὗ σίσρρε; υ. 
ΡΒ.). 

“Ὶ ὙΝ3Ὶ] τά. πκὶ Ἴῶν9ν (Βί.} Βε. 5 Τα. ; Ὁ. ἱποίη68) οσ- 
ΠΊ Ἴ5 (Εχ. 138); μΡεγῖδρβ (Βι.}) δνεὴ ΡΣ που ὃς 
βυαβηοϊδηϊ (9 ἼΣ93 πονοῦ οοσιΓ5). 

Ὃ ὌΠ] “18. ΤΥ διαϑίθ---ἼΥ ἱπιρείϊιοβίἐν, δαρογη685--- 
(δοιίνο) τὶ ΐη πιὸ." Ἀεὶ. "ιν ,εεἰέηρ, 1.6. παν ὁπιοέίοη, ἀοτινὶηρ᾽ 

ἴδο ψογά ποῖ ἔγοπι ζῆ, ἰο δασέθα, Ὀαϊ ἔγομι ΟΠ, ΨῸΤΙ (-- Αγϑδ. 

δαςϑοα, ἴο Ἴδε], ῥογοοΐυε ΌΥ ἴῃ 56η5685), ἱπ Αγδπι. δηά ΝΗ. (866 

Ιμονυ, ΟἌΡΡΨΒ, ΜΥΨΒ, 5.υν.}, ἴο “εεἷ, ἴῃ νατίουβ πὩμαποῦς, βοῖθ- 

εἰπιε8 ἴο δέ σρηιχέοις, Ὀὰχΐ τη ον ἴο Μοὶ ῥαΐῃ, ἴο σ᾽ (ἰπ ΟΤ. 
οποα, Οοῆ. 256 (50 γά.), Ὁ ΚΠ ΕἾΤ ᾿ὋἹ 55) Ὃ, ἀπά ΨῆΟ Ἵδῃ 
“εἰ (᾿ετα βυρρεβεηρ λᾶαν [δας 6) ἀρατὶ ἔτοπι Ἀἰπιῦ ὅτ. 

2.0, 2,αφτῶς δε, ἐἰοϊεέ, οονείγέτέαέμς δε (ΡΒ. 1380 ἴ.), 1.., 
“ϑεγίαρ, οἴδη ἴον πάθημα, 5 Ἠεῦ. 29, 4150 οὗ ρτίεῖ, βαάπεβϑβ, 

οἷο. ; ἴῃ ἃ πιο ποιΐγαὶ βθῆβ6, οὗ δὴ σϑεοίέονε οὗ ἴμ6 εκνἰηά ἴῃ 
134 
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Βεπετγαῖ, 85 οἵ ἀδϑῖγο, Ἰδῳ 3) Ἰλ.., - πάθος ἐπιθυμίας, τ ΤῊ. 4΄ 

((2. 1391). το ΔΌΪΥ ἐπογϑέογα δᾺΠ ῥ δ, ῬΠ) πιῖρῃε ἰπ Ηθρ. 
Βᾶνα Ὀδθη υδοά ἴο ἀδποία ἐπ6 ρεπεγαί ἔθ πρ' οἵ δηιοέέοη. Β6. 
9 Ὁ (Ρ5. 455), ἐς τγ πεαγὶ σεζέρ; [ΕοΒίογ, [55 ἴογ 150 ἴῃ δ, 
ἀπά ἴον ὃ "39 Ὅτ 2ῦ3ν; Ῥυξ {π|8, Ἰπουρ {πῸ ΟΠΔηρΡῈ8. δγὸ 

5 ρἢς, ταχυίγοβ ἴοο εἰδδογαίε 8 ἀδβέδηοα ἴο 6 Ῥγοῦ 8} ]6]. 

4Ό. Βυϊΐ ἃ 5ρί᾽ τίς δηβννεσβ πὶ οιΐ οὗὨἨ τ} υπάετοίδηάίηρ, 2.6. 
ἃ δίρμεν βρίγις (328), βρεακίηρ ἴω, δηά ουΐ οὗ, ἢν υὑπάογβίδηά- 

ἱπρ, ἴδδομεβ πιὸ ννδδὶ {π6 ναῖιια οὗ 105 ργοϊεβδίδίίοηβ ἰβ (50 

Βε]. )1.). [τ ἰ5β. οδ]εοϊεά τμαὶ (πἰ5 ἱπιδγργεϊδίοη οὐ Π2)3Ὁ 
τλακεβ Ζορβαιβ οὕὔῃ υπάογϑίδηαϊηρ ἴΠ6 βουγοα οὗ ἢδὶ8 μίρι βοῦ 

ἱπβρίγαϊοη; βεπος ΗἸ. Βυ., ““Απά νἱηά, (ατϑἰῃρ) οὐξ οὗ πὶ 
υπάογβίδηαϊηρ, δηβινεῖβ πιθ,᾿ 1.6. ἴῃ6 ““ υηάδετοϊδπάϊηρ᾽," οΥ 

ἰηϑιγαοίίοη, πο 1 ρῖνο [οῦ, ἰπβίεδά οἵ Ὀτίηρίηρ' πἷπι νυ ϊβάοηι, 
τ βοῖναϑ ἰἰβθ ἰη ἢ15. τπουτῃ ἱπίο πιοτα τυϊηά (οἴ, ““τνἱηά;,᾽ 82 155 
ι6). Ὧυ. Βε.Κ (αἴεν ὅτ, ἐκ τῆς συνέσεως---“τἰϊμουϊ μου) 
5, πὰ ἢ νη σοΐα ο7 ὠρσγείαπηέηρ, ἐδοις αλβσεγθϑὶ πη 

(229). 

ΓΤ] ἰ5 ἔγεαυδηιν πλᾶ80. (αρϑῖ. ϑέγαῃμδη): 4.6 82 413, Ρ8. 5113 
880, 15. 5718.1 

4. ““Ῥοβὲ ἔδοὺ Κπονν (μἷ5 (45 Ῥεϊηρ) ἔτοπι οἵ οἷά, βίηοβ {π6 
ΡΙδοίηρ᾽ οὗ πιῆ ἀροῦ {δε δαγίδ, (παῖ. . .9᾽ ἡ 6. ΟΥ̓́Θουγδα ἴδοι 

Κηπονεβὲ 1! (οὗ, Ζέχ. 21οα). Ὑδασγα ἰβ 0 οοσαβίοῃ ἴο τεδά 
δπ (5ρῇ. θὰ.). δ μὴ (ποῖ οὐ) ρτεβαρροβεβ ἢ, ποῖ νόπ. Α5 
πβ 8} υὑπάεγβίοοά, 2) Ἵ" Ὁ 18 οοππεοίεά ποῖ ἢ ΠΡ 
(τ πὸ πιδᾶη οουἱά Κπονν ἐπ ἔγοπι ἰπ8 ογεδίϊοη) Ὀὰξ (45 
τη ογαα) νἱτὮ ΠΝ], 48 ἃ βεοοηάδευ ργεάϊοδία (5ο Ὠσ. ΗἸ. Ὁ1.). 
Βυ., τι Κίηρ᾽ τ ἰ5 οοηϑιγυσείοη αὐνκναγά, οοηδίγιε8 αἰ Βεγθηεῖγ, 

βυρροπίηρ᾽ ἴδε αιοδίίοη ἴο 6 8 τηοοκίηρ᾽ οπα, Ηδϑβὶ ἴδοι [Π15 
ἔπε νυὶπάγ Κηον]εάρα (ν.5}) ἔγοαι πε {ἰπιε οὗἉ ογεδξίοη ἢ (σοπιρ. 
ἴδε ᾳυσϑβιίοη οὗ ΕἸΙΡΏ6Ζ ἴῃ 157), ἀῃὰ ταηάοείηρ' 9 ἴῃ ν.δ ἠοῖ ὉῪ 
Τῇασξ, Ὀυΐ (Ἔχδοεν 85 ἰπ 22 αἴτεον 223) ))α». 

2] 366 οη 615, 
ἽΝ] οἵ 2 ε:ὲ τἰπιε, 85 Ηδῇ. 357. 
ὩΣ] ἰηξ., συῖτι ἰπάδε, βυδ]., ἃ5 139. Τῆδ ἱπέ, οὗ ΟΨ (Νδίά. 

Βεϊίνἄρο, ἱ. 39) 15 υβυδιν ὨΥ, Ὁ εἰβαεννῆεγο οὐἱὺ [5 τοῦ Κι, 
2 5. 141] Οτὰ. ᾿ 
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5. ΔΥΡΏ] γοοπέ; τ. ,ἶονι τολαέ ἐς πόαν, ἷἴ.6. δλδ πόαν 
(ραϑι); 850 Πι. 321 (ΕΝ. ο7) Ἰαέο). 

6. ἽΝΩΤ] ΤΡ, 1Γ σογγεοῖ, νν ἢ} Ὅ6. ἀπ ἀποιηαΐουβ ἔογπι ἔογ 
Ὁ), τὐὐτἢ οἰ ἰβίοη οὗ ), ἔγοπι μἹ' δὲ) (Κὅ. ἰϊ. 145); οἔ. Σ, 15. 
42, ἔοτ ΣΩ (Κό. ἢ. 118). Ῥεγῆαρβ πὲ (13}} 3138) ΞΒῃου!ά θὲ 
τεδὰ (1πε πιᾶαβο. πόδιν, ἔβδη Ὁγ α-Κ. 1450). (ὰ αὐτοῦ τὰ δῶρα ([), 
τηϊηκίηρ οὗ Ὑ᾽; οἴ, Ρ5. 6850 76:3 (πα (Βε.). 

γ. Ὑ 05] ὈΡ3, Ζορᾷ. τ, 0, Ἐξίκ. 415. 1όῈ ὅπ, αὶ Κὶ 
14191, ΙΔτ| φίοδωϊως οἰογοογίς; οἵ. ἅς νὖϑϑ; Αταῦ. “ήϊαζκ", 
αϊαβο, Ὑπὸ 55. ψουά ὃδ6 ἅν; οἔ, ον, 405, τὸς, ἤοπι ὃΥ 
(Κό. (1. 43; 6-Κ΄ ο3αα, δ). 

8. ὙΓΙΝΝΣ]2] [οοπβεγυσείοπ ἃ5 419 (866. ἢ. {π6γθ); (ὅτ εὑρεθῇ, 
σπεποα ΒΙ. ΒΕ. δ Ὁ),---αἀουδεξι, (που ρ ἢ Ἀγ πιο 4} οαϑίοτ]. 

ὙΠ] ἐς ολατεά ατοαν. ΤΉ Ρρᾶ58. οἱ ἹΠῚ)),, 1818, (ἃ (ἔπτη 
δὲ) ΓΈ ἐχργεββ ὙΠ (οἴ. απ. 4190, οἵ 5]εερ); ας ὙἹ 18 ροϊηιθά 
845 Ἡοΐξ. ἴο ἀεποία {π6 ἀπνν Πρ η 655 οὗ δ15 ἀϊδαρροδγϑηοα. 

9. ἽΕΙ] 281, σὰ. το]. Ψνιεβους ράαγαῖ]δὶ ἴῃ τμ6 σορπαῖα 
Ιαπριδρα5. : 

ΩΣ] ΡΟ ἰ5 50 σοῃϑβίβδῃθ νυ πι880., ἔπαὶξ ἴῃ πὰ τῆγαα 

δχοερείοΤηβ ἴδε ἰοχὲ σδη μαγάϊυ 6 τἰρῃϊ. Ηδθγα Ὁ οἂπ δ δϑν 

Ὅς τοδὰ ; [Π6 ἔδπ,. πιδὺ τν6}}] 6 4 οοργίβι᾽β Ἔύσοῦ ἄμε ἴο {ῃ68 
Ῥτβοεάϊηρ' ηΙΠ (50 ὨΪ. Β6. Βα.). Ιπ Θη. 1834 ΠΕῚΡΞ παν τε]! 
Ὅς [6 οτἱρίπαὶ τεδάϊηρ; δῃά ἴῃ 2 85. 1712 ΓΊΟΊΡΌΠ ΠΠΝ 3, ΠΠΙΣ 15 
ῬΙΟΡΔΌΪΥ ἄμε ἴο {Ππ6 ἔδηι. ἰεγηπιπδίϊοη οὗ ΠΙΘΊΡΌΠ. 

1ο. ὈΝΣῪ ΝΎ) Ὑ3] (1) ΠΥ. ἰ5 τὸ δὲ ρίδατσά τοί, ὅδ 
“)ανοιγαδίο ἐο; δηος ΠῚ ν1}} Ὀς ἴο »παζε γαυοιγαδίσ, σοποίέαΐε; 

80, 1.Ε. (ἾΣΡ ὈΝΟῚΠ ΠΙΧῚΡ ἸΘΊΥ 2 33), 668. ΤΆδς. τ3οδό, 508]. 
6. Ὁ. : [86 5οη5 ν}1}} Ὀ6 ἑογοβά ἴο οουτγὶ {88 ἔδνουγ οὗἉ [6 ροοσ 

(νποαι, νἱΖ., {πεῖν ἐδίμεγ δδά ρ᾽απάεγεά). (2) Τῆε Ντββ. 411 566 

ΥΧῚ ἴα γγχη: ἰδ5 (τ τοὺς νἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν (5 οβεππι. 
58, 8. σογγυριίοη οὗ οοά.Α θλάσ(ε)ιαν : θλάω ἴον Υ , 85 ν.19, 
15. τοῦ, τ 5. 125 αἱ. ; Β6.) ἥττονες : (86 ογάογ οἵ νογάβ, 
Ἐπιρῃαϑιζίηρ ἴπε οὈ]εοῖ, 85 52 14}9 1580, ῬΞ, ττὖν 14016 οἴο. (Ὠτ. 
208. 1). (3) 9. ΗἰΞ ομι!άγεη ἀγα Ὀγοίκθη ἴῃ ρονογίυ; Ἐ' ΕἸ οἷὰβ 

αἰϊεγεηΐαγ ορεϑίαϊο, 1.6. Ἰχῆν (ΝΙΠ)); 50---ἰβουρῇ παΐαγαιν ἀ15- 

οδγαϊηρ' [86 υπρταπηπιαῖῖοαὶ “ ἰῃ ρονογίγ "--Ηἰ. μιἷβ ομ] ἄγε ἀγα 
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ογιβῆεά ἱπίο ροοῦ οπϑβ (υεγζώρμσγηε δὲ Βεί ]γ»π)---οσαβ. οὗ 
πε ργοάυοι (α-Κ. τἰγέῦ; Βι. 8 ομ!]άγαη ἀγα ορργεββεά 

ἄς Ῥοοῦ οπεβ (6-Κ. 1τιϑ»}, δας ἴῃ μῖβ σας (Π.)} Ὁ Ὶ 56 Ὲπι58 
βυροτήυουθϑ. Ὠυ. τοραγάβ 105. 35 ἃ ναγίδηϊ οὐ 19, απὰά 100 ἃς ἃ 
Βο58 οἡ 18, 

ΣΝ ΓΏΔΌΣΙ ὙΥΤῊ] τενογεηρ ἴο {86 {Πππεἰπτὸ οὗ ἴῃς νιὶοκεά 
τῆδη, Δηα οχρίαἰηίηρ' Ὧν Πὶβ 50η8 δὲ ἱπιρονεγίβῃβαά (5): δ6 

διδά ίο ρῖνα Ὀδοῖς ἴῃ 8 γε ννϊοἢ 6 μα ψτοηρ ιν ροϊίθη ἴο 

1185 ονηεῖβ. ΗζγζΖ. Ἀεὶ. αἱ., ἴο δνοϊά {15 αννϊκυναγά γεϊυγη ἴο [Π6 

Ρᾶϑβῖ, βυρροβε {δ8 πιεαπίηρ ἴο ὃ6 ἔπαξῖ ἢδ ρῖνεβ Ὀδοῖς ἢΐ8 1]}}- 

δοιΐδῃ θα τ ΤὨγουρΡὮ τπ6 Πδηάβ οὗἩ δπ'5 ομι]άγε; Ὀὰαΐ (Π]5 15 

υἀπηδῖιγαὶ. Βυ. ψουἹά τεδά οἰΐπογ ὩΠΤῚ οσ ΡΣ γῆρη. 5 

Ῥεΐηρ σοτγεοίθά ἱπίο Πῦρ ΦΠ δἴογ Ν᾽ μαά Ὀδοοπιῖ 1.17. [γδν 
οἰγεηρίλ (187) ταὸὰ τοραϊίλ, 18 Ἠοβ. 129; οἵ. φῃ, σίγεηρέλ, α150 

οἴδῃ ΞΞ σωδεξαηοσ, τοδαζέλ, 45 ν.1δ. 

11. ὙΦ] 3335, Ῥ6. 8045, 18. 5447; δΠαζα Ξε γοιηλεῖ 
υήροων, οορτιδῖο τῖτῃ ἘΡῚ (1 5. 1745), ΠΌΡΕ; Ατδδ. οἷ γοιρρ᾽ 

25) ἵτοιι οἱ ὁ» ἔο δὲ ἐχοϊζοα ὃν ἐεδέ. 

ΘΠ] νίΖ. (Εν. Ὀΐϊ. 6. Βυ. Ὁ.) ὑνϑδὸὸν : {πε ἔδαι. 5 127 
εἴο. (α.--Κ. 1451); οἵ, Ῥ8. τοϑδ "ϑΥ} ἽΦ)5 ΦΨΊΠΠΠ. 

12. ΓΛ] «λεοιοοίλ τυσοέποες (-Κ. 534), οἵ ργοτοοζῆ στοθοὲ 
(2.4; Ἐπ. 8 1220) αἰμίοοοοονα; 566 148 ἢ. 

14. ἽΕΓ] ρὲ. ἴω ραυβε. Ὑὴδ ὕδγα ρέ,, ἱπίγοἀυοίπρ' {Π6 
δροά., ἜΕχρύβϑβϑβ ἐς βυδάδηηεββ οὗ ἴπ6 οἤδηρε (Ὠτ. 1367). 

15. Ἢ ν»ἣ3 7] 8. οὔδηρε οὗ Ἔδχργεββίοῃ, ἔογ 1ῃς βαῖε οὗ 
νἱνάπεβ5 : (ἢς ρῇ. β5εῖβ [Π6 βοθῆβ Ὀεΐογε δε γεδάδ 85 οοπὶ- 

ΡΙεῖεά ; δηά {86 “Ἴ δχργεββεβ ἴδε παίιγαὶ οοηβθαυθποα οὗ τῷ 

(Όσ. 80). 

Ἴ2Σ ] ριορεσγῖγ, 2 ν»ιαζδο (οἴ ιεγβ) ἑπλογίδ τε ἴὸ αἰφῥοσσεος: 
δ γ οὗ {Ζέςροςςεςείνιρ ἴῃς παίίοηβ οὗ σδπδδη, Ὠϊ. 43 οὐ ὅ εἴς. ; 
πεῆο δεῖ ἢρ. δχροὶ. (ἃ ἐξ οἰκίας αὐτοῦ (1γ.20) ἐξελκύσει 
αὐτὸν ἄγγελος, .---ἃ ευρβεοπιίϑεϊς ραγαρῆγαβε ἔογ “Ἐξ, 

17. 2] εἰἴδες ἃ βίγοηρ περαϊνε, δῖευορ οὐ ὅδ... .ἵ 
(ΔΛ ολέ ἠα᾽}7 6»... «1 Ὁϊ. ; οἵ. α-Κ. τοϑδε), οὐ {π6 ροοῖ᾿β ἔδβεϊϊπρ' 

Ἰεδαάϊηρ δἰπὶ ἴο Ρ888 ἔγοῃμι {με ἀδβογίριίοη οὐ ἔδοϊβ (νῃ οι ἰ5 

ψ δὶ ἴπ6 οοηίΐοχὶ Ἰορ ΑΙ τγδαιΐγα8) ἴο ἐπ Ἔχργαββίοη οὗ ψνῆδὲ 

33 
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86 τούρλός τυ δ ἴπ6 ἔαία οἵ ἴῃ ν]οκοά τηδη (Ὀτ. 82). Οὔβεγνθ 
ἴδαι (ὰ ας ορίδιϊναϑ ἴῃ νν. 194. Ὁ. 16 (0). 16. 580. 6, 340. 36, 264. Ο, 27. 38. οὗ, 

ου 1813, 

ΓΡΕ] ἴῃ {6 5686 σαπαῖς ΟὨΪΥ Παγα; οἰβθυνμεγο 558, ἘΔ98 
(295 ἸῸΣ ὅδ; 58. 18 4].). 

ὩΘῚ ὍΠΣ ὙΓ2] Ὑβεγε γα ρδγδ εἶβ ἔογ (6 βυβρεπάεά 
ο(. δ.) δι. κ 8. 28] 5 ΓΡΡᾺ Πρῖς, 16γ. 460 ΠΦΡ 51 ὙΨΏΝ 
(α-Κ. 1306); Ῥυϊ Ηυρῇ. Με. Ὁ]. αἱ. Βανὸ οοηεοϊυγεά τῃαΐ οης 
οὗ ἴμε ἴτνο ΒΥπΟΌΥΠΊ5, τηοβδῖ ὈγΟΡΘΌΪΥ ὙἼΠ2, ψγὰ5 εἰ ποῦ ἃ ρ͵055 

οὐ ἴδα οἴμεγ, ογ (Βυ.) ἃ ἀϊτιορταρῃ. ἍΠγ) ΤΕΣ (ΚΙο.) ἰ5, 
Βονενοῦ, ἃ ΘΓ Ρῥγοραῦῖς οοπ͵εοίαγε [γἱο! ἀΐπρ' {π6 ποτγπιαὶ 

τγίδηι (3 : 3), ἰπβίεδά οὗ 6 αυδδιϊοπδῦϊς γηγίμπι οἵ 3, οἵ Ψἢ] 

ἢ ἃ ννογά οπιιτοά, ἀπά ἃ βυραγίον ρᾶγα]}6115πι]. 

188. ΝΡ] ἡ Ἰηϊγοδυοίηρ' [86 ῥγαά., 85 23}2 2εῦ, 18. 57}, 
Ῥ5. 1157} (τ. 124); Ὀὰξ 92) οσοιιτβ ποννῆεγα εἶβε, δπά ἃ 58ξ, ἰ5 

ἀεβίἀεγαϊθά : γά, ργορ. (Βυ.) δ ἀμ) (Ὁ, 28 τοῦ 3911 16. κι) 
ἴῃ ὃ 15 βἰπη]αγ; Ὀαΐ μετα αἷβο ἴμ6 Ἷ τηΐρμς τν6}1 θ6 ἀϊορταρμεά 

ἔγοπι ἸΠΠΌη. (τ ἴογ 5») Ξ'ΦΖῸ [48 εἰς κενὰ καὶ μάταια 
ἐκοπίασαν, 5 ἰπουρᾷ 92) ᾿Ξ, Ὁι. ΥΥΘΌΣ 2.93) δ. ΡῈ) ἩΨῸ 
δὴ ν), ΗἜ ἱπογθαβθίῃ (ὃ; Πα. σοπιραᾶγεβ ἽΌΠ ἽΦΨΌ, ἴο γιατ 
οἱἕ, ἐχέφραἷ, ῥγοίονιρ,, Κὶ πάῃ 55; δυΐϊ {Π|5 15 Βαγάϊγ ρᾶγαἹ]ε]) {Π6 

Ρτγοάυοῖ οὗἉ Πὶβ ἰαδουγ, δηά ἀοίῃ ποῖ Ὀγίρβίε ἂρ (ΟἿ το), Τῃδὶ 

νοῦ πα μαἰηεῖῃ ὉΥ ἐχοῆδηρε, δηὰ γοὐοϊσθιἢ ποῖ. Βιι. ἰῃ ὃ ἴθ), 
Ζ.6. ἀοοοτγάϊηρ' ἴο ἢϊ5 συ ϊβίδηοσθ, 80 8 {πᾶὶ νοῦ δα μαϊπείῃ ὈῪ 

δχοδδηρε, 6 σδπηοῖ τεϊοῖοα. 

ΟΝ] οδν (ποῖ ὧν οἵ γθ}), 85 3918, Ργ. 718}. 
το. ΥἹῪ] ΡΙοῖ - Ρ8. 7414 11τ. (πη ΣῪ πγῚ ΠΠΝ); 2. ΟΒ. 

16}0 τῃείαρῇ. (ὈΣΠ [Ὁ Υ") Τ. 

ΔΝ] υ. ΞΥν, “« Νογάϊδηβε᾽" (γαῖμον, 48 Ηἔπι., σαμεν Εγτοενὸ 
(6 ργοάυοϊ οὗ ῥαέηγϊ ἐοΐὶ, οἵ. Ῥτ. 510, ΤΕ. 125 Ὀ» ὉΠῸ); 
Ῥυΐ {η|5 ἀοε8 ποῖ βυΐϊξ . Β.6.Ε (““ρεγμδρβ ") Ρ (οἵ. 2295). 
[Εοτ ἴῃς δϑγηάείοῃ ἰῃ 3, οἵ. 295; Κδη. ἰϊ. ,γολ. Υεῖ {86 
νὉ. 31» δἴϊεν ΥΥῚ 566 πὶ5 δηι:- οἰ πιδοῖϊο.] 

"ΧῚ ΓΛ] Βὲ λαδὰ «σέδοα ἃ ουβε, ἀπά φοφέλ ποέ ον ἐο διετϊα τὶ 
τῷ 1 πα βαίζείἢ ἃ ποιιβα, μα τν}}} ποῖ Ὀυϊ]ὰ ἰδ (ἐ.6., [ΟΡ Ἢ Ὀοίηρ᾽ 

ἱπιρονογίβῃθα, Ψ}}} δ6 υἀπδῦϊς ἴο τοῃοναῖθ {ἴ, δάά ἴο ἰΐ, δηά 

οἰδπεγννῖβε δὲ 1ἰ ἔογ πὶβ οὐνῃ ιι86; 50 ΕΨ. Με. ὃ]. Ὠεϊ. Βα. ; οἷ. 
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ἴον τῆ ἰδῆβθβ, 5. 1ο᾽5 (Πε.). Ηἰ. αἱ. μα βαοϊζεά ἃ ἤουβε, σηᾷ 

διέ ἐξ ποέ ( τε ἰμβίεδά οὐ Ὀυϊ]άϊηρ᾽ Πἰπιβοῖε οπ6): θα {Π6 ἱπιρῇ. 
15. ἀρ αἰηϑὲ [815; ἔογ ἐπουρῃ ἴΠ6 ἱπιρέ,, νἤετο βαραγαίεα ἔγοηι ἢ 

οοη8., ͵5, 85 ΗΙ. τεπιαγκβ, ποῖ υπέγεαυεηε τεϊδίηςά (2 5. 23, 

]ο8. 1558, Ὧι, 213 4].), γεῖ 1 τπηυβὲ ἴῃ ἴπ686 οϑ8685 ροβϑβ8685 [15 
ττεαυδηϊδιϊνα ἔοτοαθ, βίο δἴϊογ δη νου 6 υπδιδῦ]ς (566 
Ὁγ. 85, Οὖς. ἰϊῃ 5. 1; ἀπά οἵ. 418). Ὁυ. ἸΠ)8 οἷ δ 2, ἢ6 

βοίζοϊῃ ἃ ἤουβα, νηοῦ δα ἀσά πο δεῖ; οἵ. Ἐ οἵ ποη 

εεάϊβοανὶξ εδηι. 

5] οοἠδίγυοα ψἢ Βοί δος. Ρ6γβ. (-Ξ »Ὁδ) δηά δοο. τοὶ (-ξ 
ἑαζε υἱοϊορέϊν ατοα»). 

20. ἐρν] 1612 ἀπὰ οἰβοννῆεγο δὴ σα. : τά. πρρ (δεῖ. Βυ.), 
θα56, φωΐδξνιδεη, ῥ»Ό ῥερεέν, 6.ς. Ῥτ. τη ΠᾺ πρὴ ΠῚ ΠΒ 2 

δ. ὙΙΞΙ τ Ὁ ΤΙΞΟ; οἵ, 15. 5ο" ὨΛΟΨ »Ὲ κό. Βα., ἀουδιίηρ᾽ 9,035, 
Ῥτόροβεβ 03 πὸ ΡῈ ΚὉ 5. ὍΣ Ῥεΐπρ' ἐμὲ βυδ]., [88 πιᾶβο. 
γυγ αΚ. 1450. (τ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρ- 
χουσιν, ΨεποΣ Μ6. 12:83 45 »ν ΓΙ (γαίβεν ᾿3103, {πὲ ρί. 8.30 

ποΐ οοουγείηρ); Πα. 5905 ὧν δϑ, μαίῃ πὸ υϊεῖπεββ ἴῃ ἢἰβ 
ἰγϑάϑυγε (6. 4332). 

ὙΤΊΏΓΙΣ] λές ναϊωθαῖ ῥοςεθεοίοης. ὍὙΏΘ ρᾶ58. ρίορρ. οὗ ἼΌΠ, 
δηά ἀεγίναϊίνεβ, ἀδηοΐα ποῖ 80 τπυο νῆδαΐῖ οπς εζσίζρλές ἐπ 

(Ενν..), 85 νβδῖ ἰβ ὠδεϊγεα οὐ οουεέεα, βοταεϊίπιεβ οα δοοοιηΐ 
οἵ [8 δἰϊγασξίνθπθβϑβ (58. 3013, [5 449), Ξοπιεξίπιεβ, ἰῃ ραγεουϊατς, 

ο δοοουηῖ Οὗ [8 ναῖυε ; ἤδηος {πε ἰάεα νοῦ πὸ ν βυρρεβῖ ἴῃ 
1π6 Ἰαϊίες οᾶβε 8 ἰμαΐῖ οὐἩ φρνεοίοως; οἵ. Ῥτ. 2ιῖ ΟΠ) ἽΣΙΝ -- 

οοεέζν ἰτοαβιγα; ἼΌΓΘΌ, 2ῳγεοίομς (Πηρβ, υαἱμαδίες, Ηοβ. οδ; 
πηῸΠ ὍΣ, φνεοίσις [μΐπρβ, Ηοβ. 1316, Ν8ῃ. "90, ΕΥ͂Ψ. φίρατανέ 
ἄοε5 ποῖ ὄχρύαϑβϑβ ἴῃ γϑδὶ πιεδηΐϊηρ' οὔ [ἢς Ηδῦ. 

21] Το ΡΙ. 5. ἰγαηβιξινα (1 Απὶ. 2168 εἰ ἴποῦ ἴπ6 Οὐ]. ἴο 

ἘΡῸΣ (Ο]ονν5 ἐπ ἢ ἸΨΈΣ), οτ Ὁ 8) τηυϑὲ δ6 γεβα): ἰξ ἰβ ἴοο πιυοῖ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ΘῈ) (Ὁ .) : τοδά ἐμογϑίογο ΠΝ (ϑεῇ. Β.. Βα.). (θ᾽) ξ 
811 τεπάεν Ὀγ ἃ ραβϑϑῖνο. ΕΝΨ. “" 3841] ποὲ βᾶνὸ διρῆϊ οὔ... ." 
νου] Ὅ6 ὉΡῸΣ δῷ ΓΠΌΠΌ. 
ι 21. Ὀ9ὴὉ] λὲς ϑαΐέρρ,---τοῖ ἔτουη ὁρξι, Ὀαϊ ἔγοπι {86 ἴηῇ, 
δι, 

Ὀ0] ἐς οἰγοηρ, Δῃὰ 50 ,Μγνηα, σέαδία; 80 Ῥβ. τοῦ ἱ. Ετοηι 

δ, πο νἱ οἵ 5), σἐνεηρέδ, ὕδπος σαῤαδέϊἑῥν, τοραϊέλ, εἴο. (Σεα. 
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298δ). ὙΠε βαπιὲ ν' ἴβ ἔοαπά ἰπ Ατγδπι., ἴθ ἔπε Ῥβϑδὶ δῇ, ἴο 
εἰγορηρίλθη, πὰ ἴῃ Ετη. δία, δαναῖΐα, ἴο δὲ Ξξέγοηρ. 

22. ΓΉΡΩΣ] α-Κ. γελ; οἶ. 7ςοο, φφ. 
ἽΡΡΙ] ἔτοπι ῬΕϑ τ; 1π6 νοῦ ῥβίλ, τ Κ, δοῖθ ἡ (ο. 3618 ἰ5 

ἀοιυδεῖα)). Τῇὲ Ψ 8 οοπιπιοη ἴῃ Αγδηι. 

5] 845 43, ὙΠ νογά ἰ5, οὗ οουγβθ, οοϊεοῖῖνα : Πὰ.᾿᾽5 

δτραπιθπε ἐπα τὰ πιαβὶ τεδά Ὁ} τνΐἢ (ἃ (πᾶσα δὲ ἀνάγκη; οἴ. 
Ὃ οπιηΐβ ἀοΐου), ““Ὀεσαιι56 οἴμβαγννβε μὰ βῃοι!ὰ παν πδά Ὀϑον," 

5 ποῖ βουπά. Βυ. 4130 γεδάβ 2) (πουρἢ ποῖ οη θυ. 8 στοιπά), 
ταϊηκίηρ ἐπα ΔΑ͂ “ μαγάϊγ γί 45 ἃ ροβϑβίθ]8 ββῆββ," δπηά ἰῃδὲ {π6 

“ἢδηά,᾽ ἱπιρίγηρ {π6 ρογβοηϊοδίίοη οὗ δον (οἴ. 21 ΣΡ, ςὉ 

εἴς.), Ιοἀ ἴο {π6 ἔα]56 ρυποίιαίίοη θῸν. Βαυϊ (Πς οἤδηρε ἰ5 ποῖ 
πεοάβά. ᾧ ἀν, 

23. Ἃ ὙΠ] ὈΙβίοα. (1) Ἐν. 3455, επά; Ὀεῖ. “1ὸ 
Ὅ6, ἰῃ ογάεδγ ἴο ΗἹ] Πὶ8 ὈεΠγ, ἴπὰὶ Ηδ (σοά) ν}}}] βϑηά,᾽" εἴς. 

(ἀπαϊορουβ ἰο 2 Κ. 175 ΠΡΦῚ ᾿ς. ΠῊ, ἴῃ ραϑὲ εἶπια, Ὀ6].}; δῖ 
δ ποὴμ ὅδ, ἴῃ βρὶϊε οὗ 1812 (566 ποῖδ ἔπ 6γθ), ἱπ| 0 1165 ΠΛ: ὙΠ" σδῃ 

ΟΠΪΥ πιοθᾶπ "πᾶν τέ ὅδ. . . ., δῃᾶ, 1 οτἱρίηαὶ, πιϑὲ ἱημάϊοαϊε (οἔ. 

οη ν.Ἱ 55) τπδὲ ἴμ6 ροοῖ 5 ἔδεϊἢρ' ἰΙεδάς ἢϊπὶ ἴο Ἔχργεββ {πὸ τούδᾷ 

τπαὶ βυισῇ πᾶν 6 {με δία οὗ [δε υπροάϊν. (1) ὨΪ., τεργάϊπρ' 
(1) 85 ἰῃ ροβθίσυ ἤβανυ, ϑᾶγβ παῖ ἰξ “" ββαῃιβ ργαΐδγαδϊε " ἴοὸ 

βυδογάϊηαξα ὙΠ ἴο δῦ, ἀπά τεπάδγβ, “δαὶ ἴξ (μἰ5 δηρθι) πιᾶν 
βαῖνε ἴο ἢ] ἢὶ5 6] ]γ, Π6 πιυβκῖ βεηά ἢ8 δηρεῖ," εἴσ. ; (Π]15 

τοηάογίηρ ρῖναβ ὙΠ) 15 Ῥγοραῦ ἔοτοβ, δυΐ {πὰ ἱηνεγβίοη 15 τἢ- 

παΐιγαῖ. (3) ΜδῪ δα (ἴδε νυιἱοκαά πιδη) Ὧδε “0» οηδ οὐθοη; οἵ. 

ου 53) 29 ΜΙ (τε ἰμαξ ομα πᾶν ἢ11]) ἢ15 Ῥεῖ γ} Μαγν Ηδ ((οά) 
βεηά, εἴσ. ; οἵ ταδάϊηρ' ΠΠ" ἔοσ "πη, Ηδ ψ111 Ὀ6 (οΥΓ Ηε [5,---ἔγεα., 

κε ἴτε οἵἴδογ ἱπιρῆῖ. ἴῃ {π6 οἷ.) ἔογ οὔβ ἴο ΗἹ] ιἷἰβ5 ὈοΠγ; Ης 

ν}}} Ξαπά (οτ Ηδ 56ηῃά5), εἴς. (οξ. Ηἱ.). (4) ΠΑ. Ηἰβ θε1γ 5841] 
Ὀ6 Η]1εά! (ταῖμποτ, τι 3, πιὰν ἢἷβ. ῬΕΙΥ Ὅς 8164 1), 11. δε ,“ο᾽ 

ΜΙ έρο, δ τθπ: Ὅτ. 8 203: [πΠ6 πια50. νεγ ὃν α-Κ. 1450. (5) 

νντ. Βυ. πῆν ἔοσ ": Ὑδῆνεῃ, ταὶ Ηδ πιᾶν Π11 ἢἰ5 Ὁ6ΠΥ, βοηάβ, 

εἴο.; Ὀυὲ ΓΝ 15 80 βίου δνοϊἀδὰ ἴῃ {Π6 ἀϊαίοριια (ΟἹ ἴῃ 
125), {παῖ ἰο δββυπια ἰξ πεῦα 18 αυδϑίϊοηδοϊε;; ποῦ ἰβ ἴπ6 βυὉ- 

οτγάϊπαιίοη οὗ 05 δϑϑϑ, βου ρῇ ῥδγέδβοει υ ρταπηπιδιῖοδὶ, φαϊα ἴῃ 

τῆ 5: γ]6 οὔ ροεῖσυ. (6) (δ οπι. 1,22 ἰδοῦ ὙΠ": 50 Με. Βί. Β6., 85 

ἃ δ΄ο58 ου Ἰϑιπῦ3, Πα. 85 ἃ Ρ]οβϑ οὐ 335 ()). [ἢ αἰϊεγπαῖννο ἰβ 
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ἴο τεραγά ἴπεβεὲ ψογάβ δ5 ἴπε οογγιρὶ ἔγαρπηεηΐ οὗ ἃ ἀἸβεϊοῦ ἐμαὶ 

ταδηϊοποά αοά; δὲ ργεβεηΐ ἴπεβα αἰ βῆσυς τνογάβ παῖε ν. 8 ἃ 
ἐτίβειοῃ ; δηά ἀοά, ψῇο πιιδὲ δὲ {πὰ βυδὶ. οἵ 330.5, '5. οοί 

ταεητοηθά.}] Ὅλε πιᾶὺ δοαυΐθβοα ἴῃ (3) οἵ (4). 

ΘΙ] ὑη]ε55 ὙΠ δ6 Κερί ἃ5 ἃ γϑὰϊ] Ἰυϑβϑίνβ, γά. εἰἴμος ἼΘΌΝ 

ογ ἼΘΌ5. 

2.) 1Ὲ οογγεοῖ, ρρργέ 86 Βεγα (ποίίοα ἸΘῚΠ02) δῇ δῃοπι. 
βίηρ. ἔοσ γὸ (ψΒίοῃ Με. 5ᾳξ. Βι. Ὁ]. θυ. 51. ψουἹά ἴῃ βδοῖῦ 

ο856 τεβῖογε, δηὰ πος, δ ἰβαϑὲ μεγε δηά 2753, πιρης δαϑιϊν ἢανα 

Βαοοπδ Ἰ ον ἔγοπι [86 ἐπά οὗ ἔπε ἐο] ον ἷπρ' νογά); οἵ, 223 2)38, 
ΡΞ. τἰὖᾶ; αἀ-Κ. το. πῃ. Τᾷδα ἔογπι, 85 ἃ 55.» 18. ΝΕΥῪ πλοῦ 

δραϊησὲ δηδίορυ ; Ὀυϊ [ἃ δᾶ5 Ὀδδη βιιρροβαά ἴο Ὀ6 Ξξιρροτίεά Ὀγ 

ἃ ῬΒαη. 5ίηρ. 58. ἰη ὃ--- (ϑίδάε, ὃ 3450, ο νου]ά τεδά Ὀδν; 

Κό. 11. 446, τι ῖτἢ γοξδγθηςαβ) ; ἴΠπ6 Ἔχἰβίθηοα οἵ (5 15, ἢοννενοῦ, 

ἀουδιεα ὉΥ οἴπεῖβ (οἷ. [»114ΖὉ. Ρ. 395.,,; Οοοκε, 5} ου 42). 

ὙΘΎΓΙΣ] Ὀγηῦ, 5 Ζερᾷ. 1": ἱξοοτγθοῖ, τε Αγϑῦ. ζαᾷηε, Μδε, 
ῬΙ. Ἰωλῆρι (1.Ε. ὩΙΦΏΔ; δηά (τ Ζερῇ. 11 τὰς σάρκας αὐτῶν ὡς 
βόλβιτα) : 5ο Ηἰ. 6. ““ἱπίο μῖ5 βεβῆ." Ὁ]. Βα. ἸΌΓΌΣ, δηά 
ταϊηθῖῃ 22 ἐς ὄγοαα (οτ "004 ἀροη Ὠἰπι, 2.6. βομ 5 ἀροη Ὠΐηπι ἃ γαίῃ, 
ποῖ οὗ πιᾶπηᾶ (Εχ. 16’, Ῥ5. γ829), Ῥαΐ οἵ ἀεδβιγυσίίοη : [πε 2 ἃ5 

τ6.. 10. Οἵ, 88 [Πἰ5 υ8ε οὗ 3 15 ποῖ νθῖῪ Ρτοῦδδθῖα ἢ ἼΘΌ", ἃ ΤΊΔΥ 

δε τῆς δοίλ ὁετομέϊα (2 εκ. 888), ἀπά ταϊπεῖῃ 1 (ἢ 15 δηρ τ) ὕροη 
Εἷπὶ ας δϊ8 Ὀτεδά (ο»γ ἔοοά); 580 ΕΝπι. (ὅτ ὀδύνας ; ψψἤδπος Με. 
ϑρέ. ΚΙο. ΠΈΣΗ (αβυ δ! ἴῃ (α ὠδῖνες : 566 4130 οἡ 2133). ΘΟ ΑΙΥ 
ΠΠΣ5. (- ὀδύναι, 181} 2739 4016), ΒΙ. ΠΙΠΡΒ, Β6. ὮΓΒ, “οοα]5," 
“«ὈΠ εγαϊίηρ Ζορἤματ᾿β οδαγδοίογίβεις, δηά ἐπογεΐοσγα οογίδ 

οὔρίηδι, ἄρσυγε᾽" (Βι.). ι. (οπιεϊηρ᾽ 5), ““Ῥεγδδρβ ἴπ6 δυΐῃοῦ 
ψτοῖς βἰ ηρὶν ἸΠῸΠ ὟΣ Ἵ50"." 

24. ὙΠΕΌΓΙΠ] πϑπ, ἴο 2αφς φωέελὶν (935) {ἀγοωρῇ τε ἴο εένίᾷσ 
μλγομρὴ, βέογοσ; 80 16. 98 ἹΠΡῪ ΠΕΡΠῚ ΠΥΠΌῚ, 

25. ΣΤῚΣ] ὈΥ {8658 ψΠο τοϊδίη 384, ΠῚ} 1 15. ἰαίκβη 88 ἃ [] λρρηετ. 

ἔοτιι ἴο 3}; δυΐϊ “ ΗὶΞ᾽ 15 πεεάβά: γεδά οαἽγίδιηϊυ Πἧδ, λὲς δαοΐξ. 

(ῷ σι:α τ) ΤῊΣ δοσδηίβ ἰπ ογάϊπαγυ δάἀϊοηβ σοππθοῖ Ἴδην τα 

ἸΠΥΊΟΟ (580 ΕΝΨΝ.); Ὀυὲ 1815 Ιεανοβ Ὁ ΚΧ γδυ ἃ νεῦγ βπογί δπά 
δὐτυρῖ οἴδυδε: δηὰ βοπὶῈ Μ55 γεδά, ηο ἀουδῖ σογγθοῦγ, ἸΠΥΥΘῸ 

(ννίοϊκεβ, }οϑέ. Αφοθνεές, ρ. 37). ὉΪϊ. Ης ἄγαν ἴξ ἔογίῃ (Πρϑ᾿, ἃ5 
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1ε-. 33), δηά 1 οοπιοίῃ οαΐ οἵ ἐμ [τά. λές] θδοῖς, δηά {πε οι είοτ- 
ἱπρ' ροΐηΐ βοείῃ ουἱ ἔγοπι πιἰ5 Ρ4]] : ἴεγγουβ (2.6. ἀβδίῃ-[Ἔγγογβ) 

86 ἀροη δίπι; Ηἰ. Ὠε. Βι. . .. δηά ἴδε ρΠἰεγίηρ᾽ ροΐπε ἔγοπι 

85. 54]1}; ἴδύγογβ οοῃα (Με. 88 6-Κ. 1:40; ϑνῖ. Β6.; Ὀεϊίεγ, 

501) ρου Ἠἰΐπι,---ὐοαῖ ἔογ 815. Ἰ2) (Ώ]1.) νου] 6 {π6 Ῥγοόορογ 
νογά, ποῖ Ἵπ᾽ οἵ Ἰ5θπν; Ὁ. ΡῚΩΥ (50 56. Βε.) Π)0 πο δνη 
ΘΝ Ὁ) ἸΣΒΠῚ ἸΥΥΘΌ (ἕο " οἵ, ὅτ διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος 

αὐτοῦ βέλος: γῦφ', α5 1|. “ὃ αἱ. ; θὰὲ Βε.Κ πρν' τ- 5 γγ. ων ὃ, 
ἃ ἄην,6 τοϊλοιέ α λαμαζο, ῬΘ5. 4197 (Ὀμς ΟὨΪΥ ἴῃ ἰεχχ. ; οἴ. 

Ἰδοῦ, ἐπε δία οἵ α ἱκηΐξε, ἐ2.): ἕο 95π', οἵ, τ 8. 419, Ῥπ. 

τοῖδ, ο. 3015 ΓήπΌΒ γὴν ἼΒΠΣ ; ἈΘΒΠῚ ἔοσ Ἴ5πν ἰ5. ἰάϊοπιδεῖο ἀπά 
ΡτοδβϑίἊ). [Εἰοβίδ : Ἴ5Π) ἩΥΥΊΘ 2ἼΡ32) ΠῸ ΝΥΝ τ, ψεδρουβ--- 
τδουρα Βα Ρυ]} (οπ6) ουξ οὗ 8 Ὀδοῖ, γεῖ (αποίβοτ) ρίεγοθβ ἄεερ 

ἱπῖο ἢἷβ 5.41}----πιακίηρ {π6 Ἰπουρδι ἀπά σοπβίγαοιίοη 5ἰπιῖαῦ ἴο 
ν.". (18), δηά ἴῃ {815 γεβρβοῖ, ρεγῆαρβ, {πε ἐπιεηάδίίοη '5 ου 16 
τῖρ δε 65; δαὶ ἀραἰηδὲ ΠῚ ἀπά Ἴ5π', 5εῈ δδονϑε.] 

26. ἸΥΩ12] ΠϑῸ ἰ5 το ἀΐάε (οἴ. ἤθ9, 351); Οἱ Βδγα ἰπ ἐμ 
56η86 οὗ γόξορῦθ 70» (ΜὨϊοὮ 15 ἀβια!γ Ἔχργαββεά ὃγ [δ γ). 

ὙΠΌΞΒΠ] ΨΥ δποπιαῖοιιβ. Αοο. ἴο Ὠδ. ἃ ββοιίεηθά Ῥο εἱ 
ἔογπι ἕον ΨΊ ΘΗΝ (οἔ, ἸΠΥΣ, ΡΒ. 62; Ὁ ῬΌ, τοῖδ Οτ--ὀεῆρο, 
Κι. Ῥεξϊογ); Ῥαῖ {π6 Ῥοΐε] οἵ ὅϑις οοσυζβ πονῆεγα οἶδα, {86 -τ- ἰ5 

ϑηοπίδίοιι5, δηά ἴῃ 8. 62 ἔπε ροϊπξίπρ' ΠΡ 15 ἴο ὃ6 ρζγε- 
ἔεττϑά : τά. τμογείογα βίπιρὶν νἸρϑοη (Ὀ]., 6- Κ᾿ 68) Βυ. Ἠα.). 

[15 Ὁ] βυρρεβίίηρ, οἵ δἰπίηρ αἴ, βοπια οἵπογ πιοάς οὗ 

κα! ρ΄ (νῖΖ. ἔγοπι μεανεη); 566 Ζόχ. 5ι86, δοέέονε; οἵ. 534Ἶ, 

Ώη. 453, 

ΤΒ3] ““Βεΐογε ΠΒ) δθ, ἼΦΙΣ α8 ἀπ δος. πιαδὲ δ6 βιρρ!ίεά, 85 
τπουρἢ ἐρνεῖς, σώσηι πορ σε βέαίερε 6εέ; οἷ. 6.9». απ. 3535, 15. 145" 
(Η1.. Οἷ, “29; δπά βες 6- Κ. τ2ια, ὅὁ. Ὅυ. ΠΠΒΣ 5, τολέολ 
λαέᾷ ποί δεθη δίοτονι, ---ἰῃ6 πογπλαὶ σοηδίγαυοίίοη. 

5] }ββῖνε 4] οἵ Π., φγαδε οη, ρ΄. ἴον οορμσωμδ; οἵ. 

]6τ. 2233 πὶ ΠΡ ἼΜγ29. Τὸ δνοϊὰ τε πιᾶβο. βυδῇ. δεν 
186 ἔδηι. ἡ (που ρΡἪ 566 α-Κ. 1452), ΟἹ. Ηΐπι. ὈΪ. ϑνέ. Βυ. 

ἡ) (Δροο. ἱπιρέ. ΝΙΠ), ἐς ργαδεά οπ; Ὀυϊ ἴδ ρ458. ἀ068 ποῖ τεδὰ 

παῖυγαιγ. Ηἰ. 7.) (ἔτοπι »γ1), μαγές ἐὶ (οἴ. 76γ. 1115 γτήνη ψ); 
δα [815 (Ὁ1.) 15 ψεακ. υ. οδ᾽εδοϊβ ἴο {πε δρ. ἴο ργΏδε ὁ", 
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δηά ἴο ΠΡ, ἴῃ ἃ πϑυΐεγ βεῆβε (5εε, βοννεγ, ν. 3), δηὰ “ἴῃ 
ἀεέδυ!ε οὗ δηγιπίηρ Ὀεϊζες" ργοροβθβ ΤῊ Ἴλ, δλδ τοατίον (15) 

οἱήγς λύμσοῖ με ἀραϊηβὲ Πἰβ ἐεαῖ. Βε.Κ 332 ΡΨ (185). 
27. ΤΌ ΤΩ] »εἱϊγαὶ, τὰ 6 δέρπμορέδλ τατον πιατκίηρ' {Π6 

ρθη 50}140]ε Ὀεΐογε πα »η»δρέάλα (ΝΜ οΙκεβ, 2 οϑί. Α.ο. 69; οἴ. 

Ῥβ. τ προ) Ὀρἦ). Ὑὴδ ἔξπι, ΠΟΘΙΡΠ ἰ δποπιαίουιβ (δἴδάβ, 
8 200) : 6 5βουά Ἔχρεοὶ ΠΟ ΊΡΠΟ ; οἵ. ΠῆΞ2ΠΌ, που (15 γῸΠ, 
Ὁι. 3251, οἰϊοά Ὀγ 6., 15 ποῖ ραγδι]εἷ ; ἕοσ (1) ἴπε ἴοπε ἤεγε 15 
ταἱίγα' ποῖ τεῦ δὶ, ἀῃὰ (2) ἴ86 τ ἴῃ ΚΒ 5 τερυΐαγ, α- Κ. 75). 

28. Ὀγδ] ου 188 758. ἔογπι, 5ε6 οὐ 185, 

3} εἰβευνῆαγα (12 {{π|658}) αἰνναυβ οὔ ἴῃ ργοάμοθ οὗ ἴδ 

εαγῖμ (6... ἴων. 26' ΠΡΊΝ γΌΝ Π2Π)}), οὐ βρεοίβοδιν οὗ {π8 
Ῥτγοάυος οὗ ἴδ νίπο (Η δῇ. 317) Ὁ25)2 δ ΒΔ; Βαγα, ἱξ οογγεοῖ, 
οὗ πε φοφιξ»η ῥοΞεοοείοης οὗ Ὦ15 πουι56. 

Τ33] (45) ἐπίπρβ ὀγαρρεαῖ ατοαᾶν (ἔγοπι Ὑ), Ῥτ. 21ἴ, οἵ ἤβἢ 
ἷπ ἃ πεῖ, ΗδΡ. 1"δ; ἴῃ Ζ᾽ ἔογ 3ΠΌ, 16γ. 158 4].),---οῦ (80 πιοβῦ) 

2οιγοα στσαν (ἔτοπι Ἃ), 2 5. 1τ414 ΠΥ ὈΣΠ ὉΌΣ, Μίο. 1" 
ὙΥῸΣ ὈΥΨῸ Ὁ Ὁ5),---ἶπ [Π6 ἄδγ οὗ 8 ἀπρβῦ. ΠΙ1}) ἰ5 δὴ δοουβ. 

ἀεδηΐηρ {μα Ξίαίς (6 --Κ. 1185); ΕΥΝ. ““(Ηἰ5 ροοάϑβ) 5411 ἔονν 
ΑΥΨΆΥ," οἴο., 15. ἃ πιοηβίτοιϑ δηά ἱπιροβϑῖθίε ἱγαηβϑδίίοη. Εὸγ 

δ» Εν. Με. τεδά 22), ρο οί στοαν (κα ἃ βἴγεαπι, Απι. 533), ἃ5 

πῖοσα οοηρτιουβ ΙΝ ἴμ6 θρ. ἴῃ ἢ (““Ρουγεά ἀννᾶὰγ"). (ἃ 
ἑλκύσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀπωλία εἷς τέλος, ἐαων ὀργῆς ἐπέλθοι 
αὐτῷ, πτβεποθ Β6. ἸΒΝ ΟΥ̓͂Σ ᾿πδξ 2) ᾿ΣΛΩ 93) 58), ΤῊΘ ΒΈΓΘΔΠῚ 
([5. 305 444 1) το! εἰ 8 δῖ5 ἢουβε δἰοηρ, Απά νναββϑίῃ ἰξ ἀνναν ἱπ 
πε ἀδν οὗ δ΄ῖ5 δηρογ [Ὀυϊ ἸΠιὲ ὋΣ ἴον ΥῺΣ 18 νϑῦὺ υδϑείοπδοϊα ; 

οἴ. το35 ἡ. ἐπα]: θυ. ἸΒΝ ΟΥ̓͂Σ ΓΘ ἸΠ2 ὧ ἊΝ, Βεβιπιοίίοη 
σΑγγίθῖ αὐνδὺ πὶ ἢουδε, ΤῆΘ γοῦυκε (1. 2850) ἴῃ πὸ ἄδυ οὗ 
Ηἰβ δηρογ; Ῥυΐ 15. 328 ὧ3 ππ, ρἱὲ οὔ τοσαγέμρ στοὰν (ἱ.6. 
ἀεϑίγαυοιίοη---οὗ 5}:601) ΒοΑΓΟΕΙ͂Υ }511ῆᾶ 68 ἴπ6 ργοροβαά ιι56ὲ οὐ "82 

ἢεγθ. Βυ. δάδμογεβ ἰο 384, που ρἢ δ᾽οννίηρ {παῖ ἔδ6 Ρ]. ΠΥ) 

(ἴον ἋΣ ρὲ.» ογ ἋΣ) ρῇ., γεξεγγίπρ' ἴο 15)8) 15 βίγαηρε. 

ὉΓἽΝ] [υηπεοὐββαγυ, δηὰᾶ γηγτῃ πιο ΠΥ γεάυπάδηι]. 

29. ΤΩΝ ΓΤ] Ηὶβ Βογίίαρε οὗ δρροϊηίπιεηξ -Ξ ἢΐβ 
δρροϊηϊεά μοηϊαρε (α-Κ. 1355); οἵ. 4 Ν.5.} ὨΠΙ, ι Κι. 1118, 
Β6. Ὑ (οἔ. 2γ15); (ἃ ὑπαρχόντων αὐτῷ -- ἰδὲ (ἔτοπι ἣν, ν.79), 
ννθπος Ὠχ. 4), λὲς παιερλέέμοες (ἔτοπι Ὧδ, 48 εἴς.). 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΧΙ, 

2. ΡῸ γ᾽ ἸΝΏ] 68 τϑῦ. 
ὈΞΊΓΠΣ)] ἀϑζξ (Ὁ δρίτε ροϑηϊϊϑηείαπι), θα. ὈΞΩΘΊΠΣΗ; 

Ὀυΐ τπῃε 88. νουϊά Παγαϊγ ἢανα γεπάδγεά Ὀγ 4 ρἷιι., Ὄβνδη ἴξ 
{πεν πὰ τγοδά ἱξ. 

3. ΝΘ] ὅσαν τοίίὰ τῆ δι ἀθυβυδὶ πυδηοα; ἴπ6 οἰμεῦ 
ΘΧΑΠΊΡΙε5 στουροά υπάεγ 26 ἴῃ Ζόχ. (ρ. 6714), βυςῇ 85 [εζ. 1.5}6 
41.9, Ρ5. 5513 τ! ἢ δοο. τοὶ, ἀγα ἀϊβεγεηῖ.) 

ΧΨΌΏ] ἄ Οἱ. Με. 5εῖ. Βὶ. ΒΕ. θὰ. αὙδη; δὰ ἐπ8 τείεγ- 
ΘΏΟΘΘ ΠΙΊΑΥ ὃὉς πιοῖα Ραγίϊου αν ἴο Ζορπαγ (Βιυ., ψνῆο σοπιρᾶγαβ 

τῆ 835. ἴῃ 168 θεϊννεθη ρ᾽υγαῖβ ἴῃ Ἶ ἀπά ὅ). Εογῦ (ἃ α5 εἶτα οὐ 
καταγελάσατέ μον, ραταρμτγαβίηρ : ἴῃ 48 [0Ὁ βρβαῖκβ ἀββδηΐίυ, 
ἔογ ἢε κπὸννβ Ζορῇαγ ν1}} ποῖ πιοοῖκ ; (ὅτ βἰδῖββ ὌἼχρ ον νυν δ 15 

ἴῃ 70Ρ᾽5 πιἱὶπά. Με. (αἴαγ (1) Ὁμθη δὲρ ΣἹΔῚ Ἵπιῦ, 566. κὸ Το 
ὦ γνόη, ὰ. ὉΨΡῚ πο ΠΝ τ 41 δ8 νἱοίθβηξ 85 {ΠΕ δα 

ὑπ ΘΟΟΒΒΆΓΥ. 

4. 22:31] ργεῆχεά ἔογ επιρῃ. (6-Κ. 1424; Ὦτγ. 197. 4; οἵ. 
αη. 241 ΠῚΠ 7) ὙΥῚΣ 35, 495): τ ϑβδίδνεγ τῆδὺ 6 {π6 σα56 
ννἱτἢ οἴθεγβ, σὰ» οοπιρίαϊης 18 ποὶ οὗ πιᾶβῆ. 80 χυ. 7α ἐολ, ρὲ 

Μεηρολθη τισέμθ Αϊαρο Β6. ὈΣΌΝΠ (Νὰ. 2257, τ Καὶ. 877, 

Ῥ5. 585). 

5. Ὑ5ΦΙΠ] ἴογ μα ραϊμαῇ, 5βες 6- Κ. ὅγυ; οἵ. ϑδῃ, τ 8. 
59.10. 1 οοττγεοῖ, δῇ ““ἰηνναγάϊν ἰγαηβίεῖνε" ΗΙῈ, (6-Κ. 525), 
“« ρἥσιο ἀρραϊπιοηῖ," ἐποιιρὴ οἰβενῆογε ὩΣ Π 5 δἰ νναγβ ἔγϑῃβ.» 
εχοερὶ Ἑζ2ίς. 3.6 ὈΟΡΘ... Ὁ 5 (νβοτα, Βοινενθγ, Ὀθίν, 
2 5. 1330. οὐ ὈΘΌ, ΕΖι. οἷ 4, οουἹά εαϑὶϊν 6 τεβά). Α5 Βυ. 
Οὔβαγνεβ, ἴο πᾶνε ἴμ6 Ω αἱ Ἰλ, 1γ8, τῃ6 ΝΙΕ. Ἰθδ), 1830, ἀπά 
ἤογα ἴπ6 ΗΙΣ., ἢ τἢς 5άπιὲ ἔογοα ἱπ ὁπ δπά {πε 5δπιῈὲ ὈοΟΚ, 

5 ταῖμεγ βίγδηρ; ἤδῆοα δε ψου]ά ροϊπί 811} ἃ8 Ν:. Τῇ ρξ,, 

ποννενασ, οοουζβ (οξαη) ἷἱπ δοίλ 4] δηὰ ΝΙ  ; {πὰ ἱπιρῇ. 15 

αἰτοαγς ροϊηϊεὰ 45 Ω δ], 80 1γ8 δδά δεϊξζεγ γεπιδίῃ 85 ἴΐ 15; Ὀυΐϊ 
14 



ΧΧΙ. 2-ἰ|ο 145 

ἐδα ΝΕ. ἸΟϑΠ Ποτοὸ νουἹά ἀνοϊά {πε δηοπιδίοιις βεπβε οἵ ὉΠ, 
δηά 15 Ῥγοῦδθϊε. ' 

6. ΤΕε 58πιε ἴγρε οἵ πυροιπείοαὶ βεπίθηος 85 76, τ ἤεῖα δες 
ποῖ. : 

ὩΣ ἩΠΝΩ] “Ὁ 15 888]. ; οὗ, 1859 τ ἢ ἢ. 
᾿ς 7. ὭΓΦ] σάσαποα ἴῃ γεδτβ, φυοτο οἷά: 50 Ῥβ. 657, δηά ΡΨ, 
οἷά, τ Οἢ. 4121. Βοιῃ ΡΠ, Οοδλ, δηά ΡῈ (Ῥη. γν15 5) 

Δὲ, γα σοπηπιοη ἴῃ Αγϑηλ. ἰῃ ἢ 6 58Π|6 56η568. 

δ ὙἼ22] Ὅπ ἰβ δοοῦβ. τὸ ὧς ρεραγας, ἘπρῚ. “πη; 6α-Κ. 
1176; οἵ. Οἡ. 410 ἼΘΘ 25 δ53} Ρ. 

8. ΘῸΝ .ὈΓΤΌῸὉ] Απ ἰποϊραπὶ τεἀυπάδηογ. ὨΠδΟ ἰ5 
αἰπιοβὲ ἰδυϊοϊορουβ τυῖτῃ Ὁ ὌΠ Ὁ; 50 ὨῸΨ ἰβ ἴο δ6 ργείδεγοά 
(ϑεῖ. Βε.7 Βυ.). ὈΠῸΣ πιαῪ Ὅς ἃ νατίδηξ ἰο ὉΠ 5, σι βϊος 
ουπά ἐΐβ γᾶν ἰηΐο "(Βε.). [Τῆες γἈγίῃπι οἵ 37 15 νοῦν αιεβιίοη- 
ΔΌ16 (171 π.}; ἱξ Ὡπδὺ 18 οπιϊεϊεά, {δὲ ταγίμηλ 1β ργορΘ 
41:2 (1γ}5 η.}: Ρεγῆδρβ Ὁ ΒῸ σοθσθϑὶβ ἃ ρϑγ8 116] ἴο ἢ3); ἰἔ 80, 
186 γάνέληε τνὰβ Ἠογη,δ].} 

9. ὉἿΡῺΩ] οοηϑβίσ. 48 δῬβ, Ργυ. 41 (0-Κ. 1410). (ἔ εὐθη- 
νοῦσιν, Ἔ 5εουγεο διηΐ, 9 «Δ... ψ πεποῦ ϑρή. δι. γορν, 

Βαυΐ ἐμεθ8 σεηἀογίηρβ ἂγὰ ποῖ δνϊάεηοα ἔμαξ ἐμοῖς δυΐβοῦβ γεσα 
ΟΦ; [ΠΟΥ πᾶ δ6 πιοτοῖν (κα ΕΝ αὶ, “ἐξ ρβδοθ") δοοοιι- 
πιοάαιίοηϑβ ἴο ἐποῖγ παῖϊνο ἰάϊοπιβ. 

ἽΓΙΒΏ] ατσαν ,»ο»: ἔεατ τε 90 ἔλα ἐδθνε ἐς πο ἔδεατ (ΗΪ. : οἴ, 15. 

δ οἴο. ; Ζέκ. 5835, δ), οἵ τΞ τούξλοιξ ἔδατ (Ζ6χ. 578, Ὁ, ἰονγαγάβ 
186 επά; οἴ, οη 115). 80 Ἀγ. 188 ΠῚ ἼΠΒΌ ετἢ, 

ἐπὴν "δῚ] ποῖ. .. δι: 2Ζ6χ. δια, Ὁ, δ᾽; 1817: 19 ΑἹ, 

10. 3] 5ε6 Ζόχ. γι8δ. ἴῃ ΝΗ͂. ἼΒΚ) 15 το δοοονια ῥγερ- 
παρ, ἴο οοποοΐυσ, δηὰ ΠΞΡΌ 15. »π 46 ῥγέρνιαπξ; ΣΝ 18. οογ:- 

οοῤποη, δθὰ ἍΙ}") τς ὁ»ηὖγγο (ΖΒ ἰἰϊ. Θτοῦ, 61 28). 

θὰ ΜΟῚ] ὅν) 18 το αὖλον, ἰοραέλδ (1υν. 261 α1.); βδῆοο μϑ 
μον οἰἕμοσ «λοιοοείλ ποὲ αυθνεέον (5ο. ἴο ἴ86 οον), οὐ σσμϑείλ τοί 

(μὲ οονν) ὦ Ζοαέδε. ἘΔ. ΚΙ. Ὠ δε]. ὀὌχρίδίη ἔγοση 6 ΝΗ, ββϑηβα 
οἵ ὅπ: Β6. ΡΣ) ἽΝ ΠΝ ΠΟῸΒ ΡῈ 58 τὴν κθὶ (δὲ τὲ 
πιρδί τεΐυγη ἀπά εβοαρθ)ὴ ἤΣῊΠ ΝΟ; ΚΙ. Θιϑῃν κθ) (αἴονν ἴἰο 
6508Ρ6) ὩΣ νηπ; Ὀεὶ. (θαῖ υηδεγϑίδηάϊηρ, ἴμον ἴῃ ἃ σστξα ξέυσ 
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56η56) “πόσει οΠϊοΐ τί εὐἱοέαέ (Ξε πιθη)" : οἵ. ΝῊ. δ), ἴο γέρε 

ἃ νεβ556ῖ ἔγοπι αἰγὶ οἵ ἱπιρυγγ ψτἢ μοὶ ναῖον (Αδοώαλ σαγαλ, 
γοα, ὉΠΓᾺΣ ἴοι, πα γίμδος ἐξ (ργορεγίυν, “"σαυβ6β 'ξ ἴο δρῃοι 

δηᾶ ταΐεοὶ (118 αἰγι)," σιρεέοσοοη τιαοάδη, Ὠε].) ψΠΠ ΒοΠηρ 
ναῖον (οἵ. ΜΖ ΡΨΖΒὶ. 350). ὙΝΒδέμον δ. Βαὰ δοααυϊγεά {15 
φρθοίδὶΖεά βεῆβα ψμεη πὸ ὈοοΙῖς οὗ ]οὉ ννᾶ5 νυυϊτίεη, να ἄο ποῖ 
Κηον : 1ἴ 15 βαίεσ ἴο δοαυΐδβϑοα ἴῃ οὔθ οὗ {δε γεηδεγίηρϑ ρίνεη 

δῦονε. ζ Ό:, ἡηῤγαρνιαης ( ε].). 

ΕΠ] [ἴπἰ πιαβϑίλ ἐο Ἔφσαρε, ἑ.6. Ὀτὶπιροτῃ ἕοτιμ. Οἕ, ὈΡΌΣΝ, 
15. 3415; ΠΟΡΟΠ,, 661. 

11. ὉΠ.) 566 ου 198, 

12. ἼΜ12] “0. ὈΡ, 45 15. 31 425. 11 
ἩΠ5] 50 ΜΙ, Βαεγ (ρ. 46), Οἰπβθυτρ; ΛΞ, ο. 3090 Μ595, ἃ 

(ἀναλαβόντες ψαλτήριον) ΘῈ (ἰεμεηΐ ἰγπιραπαπι). ᾿3 ἰ5 τοῦζὰ 
(ΞΞ ἴο μα δοοοτηρδηϊπιδηΐ οὔ), οἴ. Ῥ8. 495 : “3, 11 θῈ σοοσογαϊέηρ 
ἕο, συϊτἢ Ὧο ἀρρτγεοίδδ!α ἀϊβδγεπος ἴῃ πιδδηΐηρ. 

Ὁ] δ -- σί, οὐ βεῖα (α5 να βου! ἃ 5380) 2ο, ἃ5. Ηδῇ. 415, 

Ωοῇ. 12, Νυ. 168 (Ζεχ. 5τ6ὅ, Ἷ, επά). 

13. Ὑ72}} Σ 8 ἴο 064» ομέ (Ἰπῖγδη5.), Ἔβρϑοίδ νυ οὗἁἩ ραγ- 
πιοηίβ (Ὠι. 8 41].}; πὸϑ 8 ἴο :064» οἱ ([τΔη5.), 45 [.8. 3’ ΡΣ 
ὙΣ ἼΡΩ: Βέπος πεγα ἀπά 15. 653 (58) ὉΠ ΠΟΡΟῚ) ἴξ μας 
θδεῃ βυρροββά ἴο πιβᾶῃ ἴο τοσαν' σι ὃν τε56, τ56 ἕο ἐλ6 γωϊ, δνι7ον. 
Βαϊ ἰξ 15 ἀρ κεὶγ ταὶ ἃ νοῦ πιεαηΐπρ' ἴο τοδᾶν ομἕ οι! σοπια 

ἴο Β6 υβαά ἴῃ {ῃϊ5 ροοά βεηβε; δηὰ [ἴ 15 θεζίογ (Ὁ. Β6.}) ἰπ Ῥοιἢ 

Ῥίαςθβ ἴο γεδά ὁϑ., ἐλάαν Κρέδα, δργίμρ' ἰο σπ οπϑπα (οἴ. 10. 5611 
22 ὉΠ" ὅϑ᾽; Ρᾳ. οοϑ; Εχ. 518 ΞΟ Κ5); 80 Οτγέ, ἃ 
(συνετέλεσαν) ΘῈ (ἀπουπι). 

ΜΑΣ] ἐπα νιορεθρῖ; ἐ.6. [ὯΔ Υ Ὦανα ἃ αὐυἱοῖς, ραΐη1685 ἀδδίῃ. 
(ὰ ἐν ἀναπαύσει, 1 νϑ 03: πβεπος Ηΐπι. Β6. Βυδ], θα. Βα. 
εἰτδεῦ ροϊπε Κ5Ἴ3, οὐ ἴαῖκα ")} ἴῃ [π6 ββῆβε οὗ ἐραφωΐζεν (οἴ. 
Ῥ Π, 76γ. 215; γε Ὑ), Ῥ5. 3559; Μ͵)10, 16γ. 616; ΠΡ , 18. 2813). 

ἯΓΙΓΠ] τά. ἸΠΠῚ, σὺ ἄρτον, ἴῃς Ρ]. οὗἨ ΠΠ᾿, Ῥτ. 110, ἔγοαι ΤΠ), 

σοπηπιοη ἰπ Αγδπι., ΟΠἹΥ Ροεῖ. ἰη ΗΘ». ; 850 Σ' κατέρχονται, ϑ5ἴ 
ὯΠΠ), Ἐ-. ἀεβδοθηάσηῖ. Α5 ροϊηϊοά ἰη Δ, ἴξ οουἱά ͵α5ὲ Ὀ6 

ἀεγίνεα γι οί! ν ἔτοπι ΤΠ ὃν α-Κ. 2οἦ; Ὀυῖ ἴξ σδη Ὅ6 
πδῖυγα!ν ΟὨΪΥ ἴπ6 ΝΙΕ. οἵ ΤΠ, ψπ τΠ6 ἀπϑυϊαῦ]α 56η56, 
“ἐπηΐο 5860] α»6 ἐλεν αὔγιρ)οα." 
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14. ὉΩΝΝῊ] Α4π᾿ῶ γοέ ἴθον βδγ, εἴο. : ἴδε Ἵ ἱπίγοάιυοίηρ᾽ ἃ 
οορέγασίθα ἰάεα (Ὠτ. 74β; οἴ. απ. 195 3281,.2 5. 438. [ἃ 
λέγει δέ: 80 ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀπά βούλομαι---5ἰπρ'. ἔοτ ρ]. οἵ 3, ““το 
τεάϊος ἰδ6 ἡυπιθεγ οὗ ἴδ6 ροάϊεββ οἵ ψῃϊοῦ ν.}6 σρθᾶκβ ἴο 8 

πλϊπίπιιπὶ᾽" (Β6.).] 
15. (ἃ οπι. (δαρρί!εά ἴῃ ΚΒ ἔγοπι Θ),---ο ἀουδὲ οη δοοοιιηί οὗ 

115 Ὀ]Ϊαβρῃδπιουβ οπαγδοῖοσγ. 

16. 332] ἰπ ραυβα ἕογ 8: 866 ου τόδ, [Τμε ταγιμπι ἰ5 
ΔΡΡΔΓΕΟΠΕΥ 3:4 (οἔ., ρεύμαρβ, 45 3), νοι ἰβ να γαγα (566 

Οταν, 2 ογηῖδ, ῬΡ. 176, 181 ἔ.): ποῖε {πὲ ἴῃ 2218, γεγο ἢ γεουγϑ, 

186 ταγίμπι ἰ5 4 : 4.] 

17. ΓΙ] Τἴοιο οοη ὃ οῖ δὴ Ἂχοϊδυμδιίοη, Ὀαϊ ἃ αυσϑίίοη, 
δπὰ ἃ βοερίοδὶ οὔϑ : ὕονν οἴϊδη ἀοαβ 1 γϑδ!ν ἢάρρβη {παῖ 1ῃ 15 
αϊε ονογίδίκαβ ἴπ6 υπροάϊν ἢ 

Ὁ 051] τιῖρμς πιεδη (α) οογαῖς (ἴο δηβηδίε; 80 Ὠεῖ.), ντἢ 
τοίδγθεηοα ἰο 1810-13 (ὅϑπ, ἴῃ ν.}0), δυΐ ΑΝ εἰὐοίγίδιίος, ἴα. ποὶ 

ΨΕΓΥ δυ1120]6 ἴο ““οοτάβ᾽"; (δ) ῥαΐης (665. Ζ2δς., Ηἰ., Ενν. 

“ΟΥ̓γΌτΟΣ); Ὀυΐ ἴΠ6 νογά ἴῃ {π|5 56 Πη56 15 δἰβενθεγο υϑεὰ ΟὨΪΥ οὗ 

δέγίλιραμιρϑ (15. 138 26} 4]. ; (τ πες ὠδῖνες) ; (ο) ονέέοτις (Ἰἰξ. 
(πιδαβυγίηρ) [1πε5, Μίο. 2)ὅ αἱ., υββά ἴῃ ἃ ἢρ. βεῆβθ, 5. 1τδῦ 
(ΤΒε Ζέμιθς βανὲ [4]|6π ἴο πὶ ἰπ ρίεαβαηΐ ρ᾽δο65), δῃά οἔϊδῃ αἷ5ο 

ἴῃ ἴπ6 ἀετίνεά 5εη5ε οὗ »δαςωγεα ῥογέζονι, οὐ ἰοέ οἵ Ἰαηά, Ὠι. 4.29 

81]., Βαγα, νυ τείεγεηοα ἴο 2οϑ9, ἴῃ (ἢ 5656 οὗ ζοές ἐγη ἐξΐε, α65. 

Αὐάεμάα ἰο Τ΄ες. Ρ. 87, Ἐν. Ὁ. Βυ.; Ὀυϊ ““ρογἄοῃϑ᾽᾽᾿ δἴοηῃβ, 

σπουΐ δὴν αὐδ]!ῆοδίίοη, ἰ5 ἴοο νᾶριια δηά ἱπάεβηϊία ἴο δ6 
Ῥτοθδθῖε ; δπά Ρβ. 166 (υνἱτἢ 5 Ὁ) δῃὰ 0.953) ΒΑΓΑΙ͂Υ 7ιι5Έ 865 
1ῃ6 86 οὗἩ Ὠδ2Π ἀρβοϊυϊεῖυ οὗ ζούς ἐπὶ ἐδ : ἃ5 Ὧι. 5805, ἰξ οΠΙν 

βυρραβίβ παίυγα! ιν ρογίίοηβ οὗ αι. [1οἵβ ἰπ [1 ννουά Βα 

γδῖποσ ὉῬΡΠ, 2οἶϑ 218 412, 15. 1γ}2, (ἃ ὠδῖνες δὲ ὅξουσιν 
αὐτοὺς ἀπὸ οῤγῆς; νΒεποα Με. 565. ἸΒΝῸ ὈΙΠΙΝΝ ὉΠ; δυΐ 

Ὃ ἰ5 ΝΟΙΓῪ ἱπιργοῦδῦ!ςα (ἔογ ἔπε ἔγεαυδηΐ σοηξαβίοη οὗ 3 δῃά Ὁ 

δεΐνεθη υχχ δπὰ ΜΤ., 5εὲ ϑαρε" 3, Ρ. ἰχν!); Ὁ. Βείξζογ, 

ὯΝΦ ὨΡΊΠΣ ὈΘΩΠ, Οὐγιῖς ἑαζο λοϊα οΥ ἑάοπε ἐπὶ λὲς ἀπιρεν (οὰῖ Ὁα. 
ἴδ|κα5 Ἰδὲ ἱτπ [πὰ ποχὶ σεῖο ο5), 85 ΒιΙ δὰ δά πιαϊηϊαϊπεά, 
1810 

το. ΓΠΡΝ] [ΠῚ τοϊαϊπθά, [00 18 δἰ οἰείηρ ἃ βοπείπιθηϊ οἵ 
τδε ἔγίθηάβ, δηὰ ἴξ 15 πεοδββαγυ ἴῃ ἘΠΡΊ ἢ ἴο ργεῆχ, τ ΕΥΝ. 
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(Ἧς 5340); 566 ου ν.1δ: οὐ {π6 ν., ἰορείμογ ψἱτ ν. 9, 15. 511] 
ἀερεηάδηξ οὐ ἔπε ΠῸΣ οὗ ν."Ἱ δηὰ {κὸ πὲ ν. ἃ βοβρείοαδὶ 
χυδβεΐοη : 80 Βε.7, Βυΐ Βε.Κ δάορί(β [,εγ5 βδυρρεβιίοη ἴο τεδά 
ὃς ἴον πὸν (δο αἷξο θυ., ννῆο τεραγάβ (τ᾿5 ἐκλίποι 85 ἃ ἴγεβθ 

τϑηάεγίηρ οὗ Ἰο δι.). ΤΠ ροβίεοη οὗ τὸν Ὀδίογε ἔπ νϑ. μὲβ 
ὯῸ δρραζγεηΐ ᾿ιϑεἰβοδίίομ, αθά νει πῆϑις με ἀϊβεοι ἰ5 γαγεμπιῖ- 
ΟΔΠῪ βυβρίοίουβ (4: 3; 566 17} η.): ἱξ ἀκ ἰ5 τοδά, {π6 γγίμηι 5 

ΠΟΓΠΊΔΙ---2 : 3]. ᾿ 

20. ἽΝ  1}] Ὀεΐογα ἴδε ἔβαν. Ὁ (α-Κ. τ4ῳ). 
ὙΤῸΣ 1] 1 σογγεοῖ, ογαέ: οἵ. Αταῦ. ἀδάα, ἴο δοριῖε οἵ 

εἰγοιπυόηζ; ζαγά, απ ἀγέγμί ἀσυίοε ((οτ. η183 2οῦδ; [,Δῃ, 

2638,). Ἐρδά ΤῈ (τ2ὅ 303} 3159, Ῥγ, 2453 1), οὐ ΤῈ (ν.1}). 

2:1. ἼΜ ΘΠ] Ατδῦ. ῥαξρα ἰΒ ἴο σέ ΟΥ 5067, αἶδο ἴο δεοοιηδ ἃ 
2ογέΐονε (ξαφοαηέ, Ὀδοδπια τὴ Ρογίίοη), οοη]. ἱν. σασασέμλω, 7 
φυό λΐνι α 2ογέϊοπε οὐ σλαγε; ἀξξδα", ἃ ῥογέϊοῃε οὐ σὅλαγε (1,λπε, 
5797); Ετῇ. ξαραξα, ἴο ομγέατϊ, ὐἰνεμέςλ; Α55. λαξᾶξι, ἴο οὠξ ἐπ 

ἔποο: ἴῃ Ἠεῦ. Ῥτ. 2057, τε Ἰοουβίβ αν πὸ Κίηρ, ΥΥΠ ΝῊ 
453, γοῖ ΠΕῪ βὸ ἕογι εἰὐνέαοα (ἑεέο σονεραρίδε), “ ἀἰοϊεί, ἑ.6. 
ἀρταΐπα ραγίιϊο," 65. Ηδησοα (1) με ἴπ6 πυπιροσ οἵ [5 
πιοηῖῆ5 λαζὰ δεοη αῤῥογίτομσα (το ᾿ἰπι), 580 Ετν. 508}. Ὁ1.1; οσς 
(2) λαέλ δοθ» ομξ ο7 (1.6. Ξηιξελθα - οἵ, ΨΈΞ, ἴο ομξ οὔΥ, Ὀὰϊ αἷ50 

το  ροΐλ, 15. τοῖϑ, Ζεο. 49); 50 (658. Ὠεϊ. Ὠ]1.3 Βυ. υ. Βυϊ Εν. 
ατᾶ. Β6. Βυ. 411 βυρρεβὲ 885 ροββίδ]8 ἸΣΠ, χγῈ ομέ οὔ, ἴ.6. αγὲ 
ἰοέογηείηθα (Ξε6 145). ΤΆ ρ]. ΌΥ αἰἰγαοϊίοη ἴο Ἡφὴπ (α-Κ. 
1464); οἵ. 485. 

22. Ὁ Ἵ] ““1π8 αἰ ρ!ομα πὐγά ἀΐαβεγ ϑίππ αορϑβοισδοῦς 
ἀυτοῦ Ὁ ΘἿ βέαϊε ὉῚ πδοῦ υχΧ φόνους (Με. ατᾶ.}᾽" (Βα.). 

23. ΠΣ ὉΣΜῺ] ὈΥΨ, 11. δον, [Π6η δοάν, τωδείαηοσ, ο. . .» 

5 ἴ6 Ηεῦτεν ἰάΐοπι ἔογ Ἔχργεϑϑίηρ [πα ἰάδθα οὗ γεαζέξν : 80 ἔχ. 
2419 (ἸΕ) ΘΌΘΠ ὈΥῚ5 τῷ {1|κ6 βεανόπ ζεεζη ἀπά οἴξεη ἱπ Ἐζίκ. 
(4 πι65) δπά Ρ' (14 {{π|65 1), ἰῃ ΠῚΠ ΥΠ (οὐ ὮΥΨ ἽΡ9) ὈΥΨΔ, ἴο 

Εχργαββ ζλξς υόρν ἄαν. Οἵ. Αγαπ). Ὁ), δηά ϑόρις (8 58.), 

ἰξ. δορσ, υβϑὰ οὔζθη ἰῇ ἴπ6 58πι6 86η56 (80 ραγῇ. οὔσβα ἰη Ηθῦ., 
ΘδΘω:’ 

2 Κ. οἷδ). Ιῃ Αγαῦ. .5λθν 4) 6, 'β 1866 5ἰ 1 τῖγ (Ώ ε]. ; [κδη6, 
22160--22176). 

1195] Ζε». 4818 (Ὀοξϊοπι). 
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Ῥμ ] ἃ ἰαῤεμς οαἰαρεῖ ἴον Ὀπ (125), ἀπ ἴο ἃ 5ογῖθε᾽ 5 ἐγεῈ 
δοοϊἀδηΐαιν 1ρμτηρ᾽ ἀροη πε ἐο!] ον ίηρ γϑνν (ΟἹ. Ὁ]. δἴς.). 

δ] τ Ὁ, 1613 λοῖθ; οἵ, ]εγ. 4951 νὰν (Κό. 11. ». 144; οἷ. 
α-Κ. ρ. 24οη) ; ἴπ6 " πιδγοῖυ βεοῦγεβ ἴΠ6 οοηβοηδηΐδὶ ομαγαοίογ 

οὗ 86) (Κὅ. [ἱ, ρ. 83). ' 

24. ὙΣ)Ὴ22)] [π ΝΗ. Ὁ} ἰ5 ἴο 2μξ ἐπ» οὗἩ ρυξεϊηρ᾽ οἱἵνεβ ἱπῖο ἃ 

ταΐ οἵ Ῥτε55; ἴῃ Αγδῇ. ὡδο 5 ἴο ρυΐ μἰά68 ἱπίο ἃ οοτγοβίῖνα Πυϊά 

ἴο τεπῖονα {πὸ μαῖγ; ΝΗ. ἸΘΧΌ ἰ5 δῇ οἱϊνο-υσέ, ἰῃ ψνἰοἢ οἰἶνα5 

δὰ ἱκαρέ {Π]1 ἘΠῸῪ ἀγὸ γεδάγν ἴον [τ ργεβ5 (ΔἸ Ψ8, ς.υ.). ῬῸΨ 
Ψ|1 τυ Βᾶνὸ ἀδηοίεα 5οπιθ νθ5856]}: 6 ΠΊΔΥ γεηάδν δῦ αἕζε. 

(ἃ ἔγκατα, Ἔ νίϑοετγα, Ζ Ἴ,2, [πιῖ5 δγοαςές (ΞΩο ΕδῦΡ., ΕΝΝ.), 

Ὡσιαθν ιἷ8 φσὐζος (Ηη|κ8)--- 81} μύαββθβ, ἴο βυΐξ ἔπ {[{ ὙΠΊΌΥΡ. 

Β6. Κίο. ΛΘ ἐ, Ηἰ8 ἐοέης (τα 320 Π, ἕο 30Π) τα ϑγγ. βωδϑ (-- τ, 
᾽ γ᾽ 

οι.’ 

(η. 3253 δηά οἴβῃ ; γϑδῖν (Π6 βαπιθ τνογά 85 Ηερ. ὈΥ̓ -- ΠΣ 

δοηδ, Ὦτ. τὴ8, Ρ. 226) : ργεοδείουβ, απ ὑπηθοθβ58Υ. 

ΤΡ] οὗ, Ρε. 38 ΠΟΥ» ἸἩΡΘῚ Ἰησ ΠῚῚ ΓΟΜΒῚ, 
25. 3 Ὁ5Ν] 1π6 "ἢ ραγιϊεῖνε, 48 Εχ. σδίδ 18 ὅπ" μρ, Ρ5. 1419 

"Δ Ὀπὺ, Νὰ. 111 δἴο. 

26. ἽΓΠ] ποιΐοβ ἴῃς οπιρμαιίος διά ἰάϊοπιαίϊς ροβίτίοη οὗὨ ἽΠ' 
᾿ δὲ ἔα Ὀερίηηΐηρ : 88 10}2 24 Αἱ. (265. 403, 10). 

27. ΘΠ. »Ὀυ] (νυ βογονν}) γα δαὶ συἱοϊορίζν αρσαϊηϑὲ πα 
(Ο-Κ. τ55}), οἵ, (ι ἐπίκεισθέ μοι; Ὧα. ἸΒΠΙΝ, (νν δ οἢ) γε σσαγολ 
ομξ (Ρ8. 647) αραίηβε πιὲ ; Βε. ἢ (οἴ. 5... δ.6.»υΔ'ο, ὦ πη) 
ὙΎΠΕ (νΒΐ ἢ) γα ἀἰδυέοα (Ρε. 339 ΠυῚ ἽΨΙ ὉΨ ΨΊΠΕ ΟΝ, 616 1433) 
δραϊηβί πιὸ. []16οοῦ (ΖΑ 7, τ912, Ρ. 287) ἸΌΌΠΗ ; οὗ, «οἱοσιὶ, 
ἔο τηισαἐξαέε. 

28. Ὀ ΓΙῸΣ ΓΗ] ι Μ5Κ πε Ἐ οπι. ὅπε ; 80 Β6. 
θυ. Βα. ΟΕ, Βονενεγ, ἴοσ ἃ 3γη. ἴῃ {8 ρβϑη., 375 ἘΣ ΓΘ ὉΨ; 
Ῥ58. 68, 15. 25}32 ὙΤΠΘΊΠ ὩὩ:ΦῸ ὝΖΌ, 1319: Ὡ-,ΦῸ 15. ἃ ροδῖ. 8δη)- 
Ρ᾿δοαῖνε ρΡ]., 6Ο-Κ. 1242; Κό. δδοβ [Τῆι5 ἰδεγε ἰβ ἰβ πὸ 
βιγ] 5εῖς οδ]δοξίοη ἐο 3), δηὰά, βίηοα. (Θ᾽) ἄρτος στ 3}, [86 
τοχίι] ονϊάθποο ἔογ {π6 οπίββίοη οἵ ὅπεὶ ἰ5 οὗ νϑγγ {|| ννεῖρ δῖ. 
1 οὐ γαγιπηλίοαὶ στουπάβ ἰξ 18 πο ββϑασΥ ἴο οπιϊξ ἃ ψογά ἴῃ ἢ, 

ἰξ νουὰ μὸ Ὀοϊίεγ ἴο οὐδῪσ πὲ ἵπεγο, πὲ ἴῃ 5 ρονογηΐηρ ὈοΙἢ 
11πη68 (.5 ἀοε8 ἢ ἰπ 225), δά Ῥείηρ' υπἰτ6Ὰ νῖτΒ ΓΔ ὑπάδγ ἃ βἰπρῖθ 
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βίγαϑϑ (οἷ. ργοῦδθν [6γ. 26); ἴῃ Π]18 σᾶ56, οἵ, ἰξ γα βἔγεβϑ Πλε, 
δηὰ στ ἘΒΥΠοἢ οπλῖε ὙἼΘΝ ἢ 35, {πὸ ταγιῃπὶ 15 πογπιδί--- 3 : 2. 
[η 38 ἴὲ 5. 4:4 (πὴὶ Ὀαΐηρ᾽ βίγεββθά, 85, 6.9., Ῥβ5. 424); δυῖ 

οί [1πὸ5 ἰδοῖς [ἢ σεσβυγα τ ἱΠη ἴπ6 1ἴπ6 οπαγαοίεγίϑεις οὗ (ἢ 5 

ταγίῃπι (ταν, Ζογηηδ, το, 164, 169).] 

29. ὈΓΡ Ὁ] Ο-Κ. 444, 64. 
ὙΡ21] 2) Βὰ8 ἰπ Ηθρ. ορροδβίϊ6 πιοδηΐπρβ. Ὑ2Π (οἴεη) 

8 ἴο γεοορηῖσο, γεραγά; Ὀυΐ ἴ86 ῬΊ. ὝΞ) 5 ἴο Ζγεσέ ας γογοῖρν 

(ἄεδηοπι. ἔγοπι 33), Βι..), πρέσωριδγοξαηαῖ ἰὰ τ 5. 231 (δυΐϊ τά. Βεγα 

Θ οὐ 39), Ὁΐ. 32, 76γ. τοῦ τ, Ῥὰς 10. 34191 ἴε 15. ἴο γρεραγά: 

ἴδε ΝΙΕ, ἴῃ 1,8. 481 ἰ5 ἴο δὲ γεοοργεέσεαῖ, Ὀὰϊ ἴῃ Ῥ5. 2653 1 ἴο "παζϑ 
ομδοο γογεΐρηι, αὐπρμῖδο ομοτο,, ἰἐεεονεδίδ; τὰ ἩΠΏΡ. ἴῃ Ῥγ. 

201} 15. ἴο ἐσέ ογσϑοί ὅδ γϑοοργεῖσθα, Ὀὰῖ ἴῃ αη. 4427, τ Κι 145: 5 
ἴο σοξ ας ὦ ,ογείρνιον, ἴο αἰὐδριεῖδε ομθοοζ, ἴῃ Αταῦ. παζιμγα ἰ5 

ἴο δε ἐργιογαρξ οὐ, Οοτ. 118; τὸ ἄδην, γοῤμαέαέο, (οτ. τ685; σοη]. 
. το »αξό ὠρπδηοτον, ἀέορμεΐδα, (οτ. 2751, ἵν. ἰο ὅδ ἑρηπογαρ ο7): 

ἴῃ ὅ'γγ. .9}} 18 ἴο γεοοργεῖδδ, ΡῈ (υνῖο6), ἴο γερμάέαέο (ας ΡΒ. 

2378 που!Ἱά τοδά γε» ἐνεαέ ας ̓αἰέδη, γεῤμαέαίε, εἴο.)ὴ. ΝΟ]ά. 

(Βείέγᾶρο, 1ϊ. 96) 36ες ἴῃ 8656 υϑᾶρὲῈ8 αἰδεγεηξς δρρ᾽!σδίίοηβ 

οὗ 1μ6 ἰάεα οὗἉ γ,ογεζρνι (οἴ. 3), “132)), ἴο Ζοοῖ οἱοτοῖν αὐ τολαέ ἐς 
σέγαηρο, αηἃ ἤδποθ ἴο γϑοοργιέδο, Ὀὰϊ αἷ5ο ἴο συοία ἃ {πΐπρ 85 
βοπιοίβίηρ υπκποννῃ (πωρηλα»κ): 50 668. ἰπ Ζόχ. μιᾶρ. (866 
ΖΤλος. 8878, 1029). Ὑπδ πιοδὲ παίυγαϊ βθῆβα πεζὰ 15 γεοοργιΐδο, 
γεραγα (45 342), οατιγίπρ' οὐ {π6 χυδδίίοη ἴῃ " (Εν. Βυ. 4].); 
Ἀ6]. Ὠϊ.3, βοννανογ, “"Απά {δεῖς τοίκθηβ γα Ψ1} ποῖ πιϊδυπάσε- 

βἰδηάϑ᾽ (““τοογεϊοξ ἐλ» ἀοοῦ πἰομὲ νογκθηηθη ἢ). 

30. "ἢ Ὁ] Τρδῖ ἐπ υΐστο 97 (ον, ἃ5. να βου 5βαν, ἀραίμοῦ 
τπ6 αν οὗ οαἰαπιίεν {86 δνὶ! πηδῃ ἐς τοὐλλοίά: “Ὁ Ἴπ, ἴο ἱτα- 
Βοϊά, Κοαρ Ῥαοῖς, ἐς υἦϑτὸ οὐ --ἰὰ 4838 ἴῃ οτγάδγ ἴο υ{11|1ΖῈ, Πδγα 

ἷπ ογάογ ἴο ὡφαγὰ (οἴ. 54. [9, 3318, Ρ5. γ8ῦ, αῦ58. 2 Κὶ. ςὉ: οἵ, 
ονὸ (τῶν, αραΐπδέ, ταῖμας ἴμδη ἐπ) ἴῃ ῥ5. 814, Ῥγ. 7539, 15. τοῦ 
-- ΗοΞ. ο΄. ΕΝ. νἱτ ἘδΌΌ. ““15 τεβεγνεά 20" (οἵ. Ργ. 16); 
δυὲ {π6 οοπίοχὲ βῆονβ [δαὶ οτγὰ (Π]5 βθῆβα 15 ἱπιροβϑίῦϊα: ἰΐ 

νου 5ἰπιρὶνγ βίυἿν 1005 ἀγρυπιθηῖ. Ἐπὶ. εἰ μεν, “15 
βραγεά ἴῃ." 8.2 (τν]ο6) νου]ά, δονγανεν, υπἀουδιίθαν δ οἴδαγεγ; 
Δπὰ ἰξ ἰ5 ροβϑβίδε (Ὁ].} εἰμαγ (πδὲ ννογάβ βανὲε [81|6π οὐκ ννὩϊο ἢ 

νου πιαῖκα ν.δθ (- ““τεβεγνβά ,20γ) ἜἼχργθβθβ ἴδε ορίηΐϊοῃ οὗ 
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70}0᾽5 ορροπεοηΐ5, οὐ (πὶ δὴ οτἱρίπαὶ Ὁ. (Ξο Ὠΐ. 55“. Βα. Βυ.) 
μ85 Ὀδδη αἴτεγεά (ἐννίοθ) ἱπέο Ὡγ ου ἀορπιαίίο στουπάβ. 

ΤΥῚ3))] τς ρ]. 25 402, (ἀ(Θ) ἸγὩν, Ρεγδαρβ τρμαῖγ. 

05] ζϑὴη ἰβ ἴο Ιεδά αζορερ, Ἐβ ρβοίδ!!ν ἰπ ἃ ργοοδββίοη (ν. 33 
1039), δυξ ποῖ, δὲ ἰΙοαβὲ ποῖ εἴβονπογο, ((Π) ἴο Ιδδά ατσαν: Θο (Με. 
ὉΪϊ. στε. Βε. Βι.) ἰβ. ἃ ργοῦρδῦϊβ επιδηἀδίΐοη. Με. Ὠϊ. Βε. Βα. 
Ὃν: δ᾽ (53.}; Ῥαξϊ ψἤθγα ἃ οὐαςς οὗὨ ρβίβοῃβ ἰ5 γεξεγγεά ἴο, 85 

Βεγα ἰῃ »ὺη, Ηβῦτγεν ροεῖβ οἴδβῃ αδἰζογηδῖϊες Ῥαΐννεεῃ 56. δηά ρὶ]., 

Δηά (ἢ αἰγεδαγ ἀρτθοβ ἢ 3Εὲΐ (ἀπαχθήσονται Τίς). 

21. Ὑ5 2.] 85 653 1, ΌΏγ. 154; οἵ. γϑ τοῦ 2319, Απι. 38. 

32. ΓΛΥ20)] 85 1γ} [π.]. 

Δ] 15. ἃ τάδα (535, Εχ. 225, 16. 1.56) : τοδά δ᾽} ταὸὶ Ατδῇ. 
κἀαέλ, ἃ τορμίολνε (Οοτ. 547). 

ὝΡῸ] Ὃρν ἰβ ἴο ὅθ τοαξεγμέ (Ῥ5. 1271}, τ [π6 οοΠ] δἴοτγαί 
ἰάθα οὗἉ τοαίολίηρ (16γ. τ13 ςὅ 4].).0 Τῆς ἰοπιῦ ἰ5 ϑδυρροξβαδά ἴο δε ἃ 

ἤπθ οὔθ: ἴδε εβίργΥ οὗ ἴῃε ἀεξοεαβεά βξἰδηάς δῦονε ἴζ ; δπά ἰῃς 
Ροσί ἱπιαρίπεϑ Βίπι ἴο θὲ νυδίομίηρ οναοῦ ἴξ Πἰπιβ6 1, Βαϊ πιᾶηγ, 

85 Ἠᾶν. ΟἹ. Ηἰ. Εδυ55, Με. Βυ., νῆο τοηάδγ “"΄οὔδ ννδίομποιῃ,᾽" 

δηά Με. Ὁυ. 851., τῖο γϑδά ὙἼΡΦν, “" πιδη τναίοἢ,᾽ βιρροβϑ {868 

πιδδηΐηρ ἴο Ὀε [μδὲ 50 ἔδγ ἔγοπι Ὀεΐηρ᾽ ἐογροίίθβη, 45 ΒιΙ4δά δαά 

ἀεοϊαγοά (187), [Π8 πιθΠΊΟΥΥ οὗὨ [π6 δνὶ] πιδῃ 15 μοπουγοά, δπὰ 
οᾶτγα ἰ5 ἰδίκδη (οἴ. ΡΟ ἰπ 76γ. 112) τὸ συαγά πἷ5 ἰοπ δρδϊίηϑὲ 
ἀεβεογαϊίοη. (τ(Θ) καὶ αὐτὸς ἐπὶ σωρῶν (ονος τῇς τἄσαυες 
ργοάδυσεά Ὁγ [ιῖβ δδίαίε) ἠγρύπνησεν; οἵ. δ. ὭΡΦΛ ΦΥ δ.) 
ὈΦΥῺΠ ὑυθὲ Ἴ2Ρ0 ΣΠΠ5. 

, Δ] 4858}, [(ἐ΄ ἐργάβ, ἀργάβ, ἵπι τ 5. 2019. 41 (π.] 
ΓἼ2] [σοπιπιοηΐν Ζογγορζουαζεν, τοαάν ; Ὁαῖ 11 15 νΘγῪ ἔδγ ἔγοπι 

οὈνίουβ ΨὮΥ ἴπε τοῦ πιᾶπ 5 ρύᾶνε δῃουϊά θὲ ἱπ ἃ τοσᾶν. 
Ὑπεογείογα ]δοοῦ δα5 βιρρεβίθά (πδὶ παγθ] ὅπ) τὸ ἀμοξ (845 ἴῃ 

σΒτ. Ῥα].); ΖΌΟ ἵν. τ41-τ- ΖΑ͂ ἮΨ χχίϊ. (1902) τοζ. [7δοοῦ 
οὔβεγνεβ ἐμαὶ ἴῃ τ886 ΟὮγ. Ῥαϊεβξεϊπίαπ Αγαπιαῖς ἀϊοϊοπαγίθβ 0Π.) 
ΘΟΠΊΠΙΟΩΪΥ τοηάδτβ ἴῃς ατγεοῖς σποδός : 50, 6.9.» ἰη ΗθΘΌ. οἷδ 
σποδὸς δαμάλεως 5 τεπάετεά ΚΠΡΡῚ ΝΟΓΟ; δπά ἴη 15. 613 ἀντὶ 

σποδοῦ ἄλειμμα εὐφροσύνης, ὉΠ" ΔῚ ΠΕΡ εὐπὴ ἩδΠ; 50. αἷβο ἴῃ 
6η. 1857, ]οη. 45, σποδός ; ἀπά ἴῃ Εχ. ο᾽9 αἰθάλη ατε τεπάετεά 
ΕΥ ὅπ): 566 {π6 ἰοχίβ ἱπ ΑΓ, μαϊοεξῥιέαν; δνγίαο ίοζέονιαην 

- οορεξαϊρέμρ Ζόδοοης οι ἐλθ Ῥεμέασέσμολ, εἴο.,) οἄ. Α. 5. [,με»ν]15.] 
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ΤΡ] ἀρρδγθπεὶγ ἱπέγδηϑβ. (οἔ. σθγπι. σέσλθη), ἴο γιοῦδ αἰοηρ' 
ἕη αὶ ἰέριθ, 85 (ἴῃ ἃ νηὴλέίαρν 56 η56) 15. 45 (οἴ, ν.ἴ, ἔγδηβ.), 5.6 
(ρεγβαρ5), 2οἿἹ (Εχ. 1.231 ἰ5. ἀυ.). 

34. Δ1Π| δάν. δ.ο. τε ἑώζν, ἐπε υσέρ, 85 ΟὟ. 

ὩΣ ΓΞ] δὴ εχίγεπιε οδβα οὗ πε οας. 2δραρρις, στἱτπουΐ 
1π6 αἀδ08] γεβυπηρίίοη ΌΥ ἃ ργοη. (Ὀτ. 197): οἷ. τ 5. 2ο, 1 Καὶ. 

613, 2 Κι. 212180:19 76γ. 4415,ὃ θη. τἝϑ 15. 66:8, Ηο5. 815 ΒΑ, ΕΖίκ. 

115 ΔΗ͂, τοῦ (Ὁτ. 197, Οὖς. 2; α-Κ.ι42α,.β; ΚΚδη. 1. 341. ἢ: 

δπά γουγ δηβύνεγβ---[ἤογα γαπιαϊ ποῖ (5. οὗ {π6πὶ}) (θα) ἔδϊτἢ- 
16881688 Ϊ Ξ- δηά γουγ ΔΏΒΜΟΙΒ τεπιδίη (Ὀι) ΓΑΙ ἘΠ] 65 5η6581 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΙῚΙ, 

2. 3] «Γ, οπ 153. 

Ἢ] (Νὰν :)),γ; 866 5ἢ; Ζόχ. 4726. 
ἽΩΥ2.))] [Ε σογγθοῖ, πιυβδὲ 6 δηοίῃογ οϑβα οὗ ἔπ6 δποι;. δβίηρ. 

ἔοσ γῶν; 866 οῃ 2οῖ,, 
3. ὉΠ) 6-Κ. δγς. ϑιγίοευ δῇ Αγαπιαϊζίηρ' ἔογπι, [που ρ ἢ 

ἔουπά ἴῃ οαγν Ηδοῦ. (38, Εχ, 1418), ἀπά οἴδη, ἢο ἀουδί, ἀπε 

ΟὨΪγ ἴο ἴ[π6 ρυποίιδίοτδ. 

6. ΤΥ] 50 38 αἱ. δηά πιοδὲ Μ55, εάά., (τῷ; Βδεγ (ρ. 46) 
ΜΙ πᾶν Μ55, Ζ διὰ Κίπιομι ὙΠε, ὙὍὙῈῈ βθῆβε ἰῃ εἰπε 
οᾶ86 5 {με 84πι6, ἴδ 8 88. Ὀεϊηρ οὈνϊουϑῖγ ἱπίεηάδά ἴῃ ἃ βϑηδγαὶ 

56 η56. 

ἡ. [Ὁ] επιρμαβίζοα Ὀοτμ ΌΥ ροβίτίοη δηᾶ ὃν [6 οοπηθο- 
θα οὗ κὸ νν τ ἰξ ἰηβίθδά οὗὨ {με νδ. ; οὗ, Ζέκ. 5186, ὉὈοϊ.] 

84. Ὅτ. 197. 3; οἷ. 16- 1756 Ὀτθες ΓΔ 5. ΠΡ Ὁ Π|, Ῥτ. 245. 

Ὁ ΝΝῚΏ2] Ἔ 2 ΝΟ) ἰ58 ἴο ΤΥ τ 2έιο ὕαοε οὗ ἃ Ξυρρ!ἰαπὶ 
(ορρ. Ὁ ὩΒ 299), 1 Κι. 15) τα γροσέυε γαυομγαδίν, απ. 423 εἴο.; 
80 ὩΣ ἐπ), ἐπ Ἰοα τ ἐπ γεραγαῖ ἐο γαοθ (Ἰἰκα "Ὁ δ), εἴς.) 
πιδᾶπβ ολμθ υἱσιοσ “αυομγαδίν, λοαῖ ἐπ γεῤμέίε; 80. 2 Κα. εἷ (οὗ 
Να' δπιδη), 15. 38 οἱ" ἵ. 

9. ΝΞ] 1. [5 δὴ ἱπιρί τος σοσιες. : οἵ. αη. 418; ἀπά 5ε6 Ο- Κ, 
ταιό. ἀῶ Ὁ ἘΞΊΒ (Ξο Με. ϑρί. Βε.Ξ 51.), Ὀυξ Ὧοὸ ἀἄουδὲ 
ΤΆΘΓΕΙ͂Υ αιββί πα δ ϊπρ᾽ ἴο 5. [ Ν5ΊΠ Πδά οὐἱρίηδ!ν βίοοα πόζα, 

ΨῈΥ 5δβου]!ά ἱξ βανα Ὀδδη ομβδηρεά ἴο δε 1685 οὈνίουβ σοηδίγυο- 
ἔοηυ 5 (Α ἐἐεϊέδεγαίε ομδηρθ 18 οογίδι εν ἱπιργοῦδοϊε ; γεὶ 
ἴῃ [5 Ροϊηϊεά αἰδοῖ ου ψνμδὶ [οὐ 85 ἄοπα, [88 2ηὰ ρεῖβ. δίοπε 

Β66Π15 ἡδίυγα!. ΤΒε νᾶριιοῦ ραββῖνα ἰ8 [655 ργοῦδοϊς Ἴνεη ΤΠπδη 

186. ΟὈΪχυς τείδγεποαβ ἴῃ ν.ὅ-- νθη ἰἔ τῃδὲ ν. Ῥ6 οτἱρίηδι δπὰ 
ῃοῖ ἃ ρο58.] 

[:ο. Νοῖς ἐμ πυπιοοὺβ δ, ρΐ, απάὰ ρῇ βομηάυ; δηὰ ἰδ6 

ξαυγῖμοῦ δββοπδηοε---οζαί, ϑαμισηὶ 

34 
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ΣΙ. ““Οε 5εαϑὲ που ποὶ {πὸ ἀδυΐίζῃθββ, δηά {πὸ δριυπάδησο οὗ 

ννδΐογβ ἴμδὲ σονογοῖ (Π66 Ὁ γίε45 ἃ ροοῦ βεῆβ6ὲ. Εά. στ (τ 
(τὸ φῶς σοι σκότος ἀπέβη) Με. ΒΙ. Ὠυ. [ἀπά το ἔπε ἱπιρτονε- 
τλθπΐ οὗ {86 ταγίῃπι ἀπά ραγαῖ!ε}15π|] ἼὉ᾽Π ΤῊΝ (νντ. Ρετῖ. αν. 

Ὁ. Βε.Κ τη ἫΝ) “Τὰν ἱρὰ ἐς ἀαγξορεά (ἴμῈ ἴδιες οὗἩ τε 
νυϊοκεά ἴῃ 185) {πὶ ποι βεαβδὲ ποῖ, δηά δϑιπάδηος οὗ νναΐθγβ 
ἀοι οονες {Π66.᾽ 

ἽΦΞΣ Ὁ ΡΒ] 50, υερδαλῴη, 3855, θυ οὗ Πἰΐογαὶ 
ναΐεγϑ ἀεβοθηαϊπρ' ἴῃ ἃ βίογηι, οἵ, 15. 6οῦ ἼΒΞΗ ὈῸΣ ἤνδ. 

12. Φ ΥΙ͂ΔᾺ] {πὲ ργεά. ἃ βυδϑβέ., δος. ἰο Ὦγ. 89. 2, α-Κ. 

1416; οἵ. 89, Ῥ5. 929 ΟἽ ΠΙΝῚ, 11. Του τὶ Ζο έέρσες. [9 
(γουρῃ αἰτιορταραγ) [3.32Π, τσ βῖοῦβ Β6.Κ τδίηκβ ροββίυ 
τρμι.] 

Ἂ ΓΝ] [6 ““Βεαά᾽" ογὐ ““ἴορ᾽ οὗὨ [π6 5ἴ8Γ8 5 ἃ βίγβῃρεβ 
Ἔχργαββίοῃ, δηά (Βι.}) βα8 86η86 Οἠϊυ ἱξννα γεδα πε ((α,---Πὰὶ 

σοπηθοιίηρ ϑῖτἢ 5; Β6.Κ 411.}, ογ Πδ ἢ (ΜΙοΒ. 55Ὲ. Β6.), οὐ πε 
(αγ. ΚὌηϊᾳ5}.), οὐ πε) (Β6.Κ 411.}, “"Απά Βς ((Ὀ4) ἸΙοοίϊκειῃ 
(2.6. Ἰοοϊκδί ἄοννῃ) ὕροη {π6 ἴορ οὗ ἴδ βίαγβ,"---δὴ ἰάθα ηοὶ 

Οἰεαῦν δχργεββαα οὐ ΝΟΥ ργοῦδῦὶς ἰῃ 1561. Μογθ ργορδθϊγ, 

85 Βυ. βυρρεβίβ, Φε 5 δὴ ἱηοογγεοῖ ἀϊτίορτ. οὗ πε, ““Αηά 566 

πε 5ἴαγβ, ον ἸΟῪ ἴΠῸῪ ἄγε!" [Τῇ γγίμηι τ0.5 Ὀδοοπο5 
πογΠΊ81---2 : 3.] 

Ἶ3.] 6-Κ. 2... Εος ᾿ξνι6 (τ 885 οῃἱγ τοὺς δὲ ὕβρει 

φερομένους ἐταπείνωσεν (-- 1δ-1δι Ὁ), 

13. ΓΘ ΜῚ] 866 οπ τοῖξ; δπά οἵ. Ργ. 512 ΕἼΘ, ΤῇΘ 

πιεῖπερ 5δοννβ πὲ δὲ 15. (86 2η4 5}]1. Ῥεέογα {π6 ἴοπε : ἴπ6 ἹἿ 15 

σΟΠΒΘαΘΘΏΓΥ, 845 οἰαϑϑίοαὶ ΗΘΌ. γϑαυῖγεβ, {π6 Ὁ φομϑέο., ρἰ νίηρ' 

τα νεγ ἃ ἐγεαυδηϊαίίνα ἔογος, αρέ ἐπὶ ἐδε λαδὲξ ο7 Ξαγέηρ (α-Κ. 
112’). 

ἼΝΞΠΠ] α-Κ. τοοῦ. 
14. ΔΓ] ἘΠ 8 ργορβυῖν ἃ οὐγοῖδ (566 οὐ 269); δὲ ἰΐ πταβὲ 

ἀεδποίθ εγε ἴπ6 τοιιηᾶ ἄοπια, οὐ υατίζ, οὗ ἤδάνθη, δῦονα ἴδ6 

οἷουιάς : οἵ, 18. 4038 ὮΝ2)Π9 ΠΏΦΥΊ 7 Π ἽΠ ὃῃ 20. π, Βεγθ (85 

ὃν» ὩΣ β5ῆον 8) ΝΠ ΠΣ πιυβδῖ 4'5οὸ ὃ [6 υσοζ οὗ βεάνϑῃ 

(ἀρρδγβηῖ]ν) γεβιϊηρ' ἄροη 6 δαγίῃ, δηά (οἷ, ὨΝ22)Π9 Π᾽20)}") δ ἃ 

ςοηδίεγαθ 8 ἀϊἰδίαπος ἀρονα ἰΐ. 
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15. ὉΡῸ] ΟΠ μα)εβ (5εα 665.--ΒυΠ] 16) ὗν, τς ὠηγίρλέθοιες. 

16. ἸΔΏΡ] τ68. 

[δὴ ΜΟῚ] 80 Μαββ. (Βδογ, Ρ. 45); 8 οἶγα. οἱ., 85 πιοῦὰ 
ἀϑυδιν ἢ πὸ δοπο (343; 26χ. σιοῦ, 6) οὐ ΓΞ (59). 20 
ΜΒ5 πᾶνε [ῃ6 δαβίογ δ23 (1685, [ν. 1535, Οοῇ. 713). 

ὙΠΠ2] δος. οὗ ργοάυςι (6-Κ. τϊ4); οὗ, 15. 2412 (ψβεγε (ἢ 8 
ο» 6» 15 ἰλ6 βᾶπια ἃ5 μ6γε), Μίο. 412. 

17. 2] τὰς αἴτοοῖ παγγαῖίνα (5) οπδηρίηρ ἱπῖο ἔπε οὈ]ΐαιια 
(Ρ5. 64, δἴϊεσ Ὁ), 88 το φᾷ. Βυὶ ἀῷ τ ΡΓΟΌΔΡΙΥ τἰρμεῖγ. 

18. ΟἿ. 2116 η. 

1ο. ὙΠΟ . . . ἸΝῪ] οἷ. Ῥ5. τογίξ 6οἶβ, τ 5. τοῦ. (τ 
ἰδόντες δίκαιοι ἐγέλασαν, ἄμεμπτος δὲ ἐμυκτήρισεν, νΏδΩΟα 
Ὀυ. Βε.Κ ὙΠΌΡ. . . ἸτῚ (δας ποῖ 55), ας 188 βτουπά ἐδαῖ 
186 ἀοννηα!! οὗ πα δποῖθηϊ ἢ ΤῸ νου] οηἱγ Ὀ6 τυιϊϊπεβϑεά δηά 

{Πυπιρῃθά ονεγ ὈΥ πεῖς οοπίοπιρογαγθβ. ὉὍδα ραβδί ἴθηβε ἰ5 

σογίδ Υ ἤθγα πιογα ἔογοι 016. 

20. 2] Α 5ίγαπρε δηά ἱπηργοῦρδδίε οοἰεοϊίνα ψοτά ἔογ 

οῤῥοποηές (““ Αυΐδίδηά Ξε [ηβυγροηΐθη""; Κὅ. [ϊ. 60): ἔογ {δ 
δηοηι. Ὁ, οὗ. Εαυ. 32, ἀπά (αἰ τνᾶγ5) 55 (α-Κ. οὐἱἦξ οἴ, ότο, επά). 
ΟΙ. 41. ὉΌΡ, ογ, ἰπ νίονν οὗἩ 86 ρ. ΘΠ" ἱῃ ν, Ὁ (Ρ5. 189, 
Ὁι. 3311), τ ὙΠ) ἕο Ἴπϑ5. Βαῖ ((ΘῚ) (εἰ μὴ ἠφανίσθη) ἡ 
ὑπόστασις αὐτῶν -- ὉΌΡ' (6η. γ6 5, Ὁι. τοὶ; (τ ἰπ Ὁ ι. 
ὑπόστασις), ἐλοὲνγ 1 υέτιρ᾽ τμδείαποε: 50 Με. νυ. αγ. Βυ. 8:.; 
ΡῬτΟΌΔΌΙΪΥ τἰρμΕγ. 

21. Ὁ] δπά δὲ αἱ 2εασε (5. υϊξ ἢ Η]1πι) ; οἵ. 5. γὅ ρρήρ, 
ΤῊΥ ῥεσοεγμἑ ο»:6 (τιγ ἔτϊεπά). ὨῸ’ εἰβενμογε 15 ἴο δε οονμεβίδίο, 
1 Κ' γδϊ αἱ. ; ἰο ὅσ τολοῖσ, τεριΐρ)μεγοαῖ, ῥτοςῥοόγοις, 1Ό. οὐ ἷ: [6 
τπουρδι ““Απά ὈῈ ργοβρεζγοιιβ᾽᾽ (1π6 2πὰ ἱπιρογ. ἜἼχργαβϑϑίηρ {Π6 

οογισοφμθηοῦ οὗ ἴῃε ἢγϑί, 85 οἴη, α-Κ. τ1ο07) νουἹά, Βονενοτ, 

ἀπά γ δηξοὶραϊς ἢ δηὰ 358., αηά ὃς ουξ οὗἩ ρίαοθ. Τῆς ΗΕ. ἰ5 
πιοῖα ἀἰβεί που το »ναζε ῥόαοε (Ὠ 1. 2ο}9 4].}, ἀπά ρεγῆδρβ Ὡδυῦτη 
5ῃοιυ!ά 6 τοδά (Βιι.). 

ὩΣΤΣ] Ξε ἐηε ἐλιόηρε τα ὮΥ ἰπδὲ οουγβα οὗ δοϊΐοῃ, 45 ΕΖζίς. 343}8; 
Ὁσον, ΕΖ. 1838 4419; α-Κ. 1352 (1π 15. 305 3816.» 644 [ἢ ἰαχὲ 
18 πιοβῖ ἀποετίδίη : Ζερῇ. 47 γά. ὩΝῚ 2}). 

ἽΝ] ἃ βταπιπιδεῖίοδι »ιομφέρμηε; 866 6-Κ. 484. Ἐά. 
εἰμεν ἼΠΙΠΣΠ, ἐὰν ἑπορόασα ((ἰ ὁ κάρπος σου, 5, ἀρὰ πιοβί 
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ταοάδτγη5) οἵ (Βυ. 51.) ἼΝΊ2Η, τ» }}} οονεδ ἐο (οτ “ῤοηὴ) ἐᾶδε (3, ἃ5 
Ὁϊ. 3316; ἔπε 58. 85 οἔζεη, [που ρ ἢ εἰβαννβεγα ἀβυδ! ἴῃ ἃ Ποβί]ς 
56η586, [551 20, Ρτ. τοῦ τ, Ῥ5. 2613 αἱ. ; 566, δοννενεῦ, 8. 

τ195- ΤΠ). πΉ2Π, ΠῚΈ ΓΑΙ ἐπεσονεσ, ἀ5θα 5ρθο βοδ!ν (Εχ. 239 αἱ.) 
οὗἉ οὔορβ ὄγοωρλέ ἐπ ἔτοπι ἴῃ6 Πε]ά, 15 6 οὔϊδθη, ββϑρεοῖϑ!ν ἴῃ 
16 νι Ξἀοαι-ΠΠ οταΐαγε, ἰη τΠ6 ρ΄. βεηβ6 οὗ φαΐ, 2», αὐυαη- 

έαρε (3113, Ῥτ. 3190 8190 τοἱδ τ6δ 1830), 

23. ΓΞ] δηιοἰραῖεβ 5. ἀπάυϊγ, ἀπά α5ο πιαῖζθβ ἴ ἀἰβῆσυε 

ἴο οἝΥΓῪ οα {δε ἔογος οὗ ὃν ἰο "Ὁ, (ἅ καὶ ταπεινώσῃς σεαυτόν, 
ψἤεηοθ Εν. ὈΣϊ. ΠΣ (Εχ. τοῦ) ξξ ἀμρεδδέρρ' ἐλνϑοῖ (οοηβίγ. ἃ5 
ααδὺ 566 ποία: Ὦγ. 163); Β,. ΠΌΤ (Ρ5. 1160); Β6. χα. 51. 
ΤΠ; Με. 55(. τ. 35) (1 Κ, διθϑ, 2 Κ.. δῖ; δβ. ἔν. 

2641, Δ ΟΠ. 125 7) : Βε.ἢ Βα. οἰἴπεγ οἵ με ἔνο ἰαβὲ. ΠΩΡῊ ἰβ τῃ8 
ποαίαϑί οὗ πθ86 βιιρρεβδίοηβ; Ὀυΐ [6 τεροιτίοη οὗὨ ὃν Ὀεΐογα 

ῬΥΤΊΏ ψουὰ ΡῈ 850 δὴ ἱπιργονεηιεηΐ. 

24. ΤΥ] ὅτ θήσῃ («ἰῖπους καί, ψβοποθ Μ6. ασ. ΠΝ; 
δυῖ βυὴ (ΒΙ. Ηΐπι. Βι.) οαγτίαβ οὐ ἔδι6 βδαηΐθηςβ πιοϑὲ 5πιοοίἩ . 
ἘΞ ἀαδὲ (- ϑν, Ῥαϊ δπεγοῖν δἰϊογίηρ [86 βθῆβε, Ὀδδὶξ ρτὸ 
οῦγᾶ 51:16 6 πὶ, εἴ ρτὸ 511166 ἰογγθηΐδ8 δυγεοβ. 

ὝΩ] ν.5 1. ὙΥὨἹδ Ἔχϑοῖ πιβδηίηρ' ἰ5 ἀποογίδίη ; θαΐ ΡγΟΡΘΌΪΥ 
ἔγοπι ν᾿ “3, ἴο οωξ οἵδ, α )γαρυμθρι οἵ πτοριροέ οἵ ροϊά : 5ἰπρ'. οοἱ!. 
0768, τὶ. (ν.55) πωρφοίσ. Ο65. 7ΖΖες. σοπηραγεβ Αγαρ. ἐϊδρ, αμεδέ, 

πρροίς, οἵ σγωριδισαῖ ῥαγέϊοίος οἵ Βοϊά, Ὀεΐοτα ἱξ 5 ψγουρῃϊ 

(μᾶπα, 293), ἔγοπι ν ἑαδαγα, ἰϊ. ἰο ὄγεαξ ἐπ ῥέθοσς. (ἀ(Θ) 
πέτρα σοηπΐαβεβ τ Ἣν. 

Ὁὐὐτο ὙἸΞΩἽ] ἀπά δπιοηρ {86 γοοῖκβ (ποῖ σέοηος, ΕΝ.) οὗ 
1η6 ψδάγβ, ᾿πουρ ΝΣ (1 5. 245) νουϊά Ὀὲ Ῥεϊίεγσ. ϑοπῖθ 
ὅς Μ55, Θὥδ᾽ Ἔνι; Ὀυϊ {πὸ {ὈἼῸ} ὃν δυρρεϑίβ βίγοηρ!:υ ἃ 
21΄΄ο6. “4 ΥΣΝ ταὶρϊ 611 6 ἃ ἔδυ Ὑ ταρϑι το οὗ ἽΣΞ : ἔγοπι 

τπαὶ τοπιαίπβ ἰπ Ὁ ὙΒῚΝ ὨἿΣ ΟἾΠΒΝ (οἴ, 65) πιρῃξε 86 φαβὶ!υ 
τεβίογαά " (Βυ." 3). 

ὙὙἸΒῚΝ] 5πογὶ ἴον “ ὍΠ5 (2815,15. 1313, Ῥβ. 4519); οπςδ, 
Ιαΐεσ, Ὁ 270 (α ΟΒ.. 29 ἢ). 

25. ὙΓ3] [ἢ οἱ. στὰ δη ἱπέεπαῖνα ἔοσοθ. (ἴ σον... 
βοηθὸς ἀπὸ ἐχθρῶν, Ῥτοῦ. -- ΤΆΧΒ;; β. ἃ ραγαρῆγαβε οὗ Ἤν, 83 
ΡῬ5. 1γ(18)3} 18(19)"5 77(78)56 οφ(94)3. 2. ..5,.,.Ν40, ρτορ ον πὸ 
βαπις; οἵ. 85. Ῥβ. 10.5 γ836. ἜἜ οοπίτα Ὠοβίθβ ἴυο5 τὰ ἼΓΊΣΣ, 
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ΓΟ] ΝῸ. 2353 -- 248 5 ὨΝῚ ΠΙΒΙΠΞ, ῬΒ. 954 ὈΡΎΠ ΠΙΒΡΊΡΝ ἢ 
ὁ. ΑΔ υποετίαίπ ἀπά ρεγρίοχίηρ ψογτά. Τῆς δῦ. ρυδββεά 

οίγεαρέλ (ΡΠ, ἸΌΪΠ); δῃά 80 ΑΝ. Νυ. Ῥβ. δπὰ ΑΝπι. πεσε 
(““Ξἰἵνεν οὗ βίγεηρίῃ): θυϊ τῆς τεηάδγίπρ ἢ85 0 ρῃ] οἱ ορίοδὶ 

βιρρογτί. Μοάδγηβ βϑηδσγαγ ἀσγῖνε ΌῪ πιοίδιμαϑὶβ ἔγοαι Ασ. ν' 

γαῤλαΐα, ἴο αφοσηά α Αδὶ; γαρλαΐ, γαρλά' (αη. 4035, Εχ. 19 ἃ]. 
5884.), ἃ δή, γάρλί", ἐαϊ, σοιεῖπρ τπι5 τλ6 πιοδηίηρ᾽ θρεέμιθηοο, 

λοίρλέ. Τἢὶδ νου] δυϊ Νὰ. (ΕΝ. λον») δηά. Ρ5. ος (ΕΝ. 

λεῖϊρ) δ), Ὀὰΐ ὈδαΪγ Βαγα; ἴον 2» ῥέϊος (Ὠ1.), οὐ Ἰοπρ' δανς (ΗΪ.; 

Ὁ]. 11.}, 5 ηοΐ ἃ ργορδῦϊε δρρίϊοδίίοη οὗ {88 ἰάβα οὗ ον ; δπά 

νε 5δου]ά, πηογθονογ, εχρθοῖ 9 ΠΊΒΣΔΠ), Ἀεὶ. “"5:106ὺ ἀδολδίεπ 

Οἰα»σες," ἴτοτα. “»ἘὈ" ἴῃ [15 Ηεῦ. 56ηβε οὗ “λέμε; οἵ, ΗΙξ, ΣῈ, 

δηά ΠΡ, δρεΐμορέία, τρίοπάον, Ἑφὶς. 2811}: οὗἩ ἁ {ῃῖ5, ἘΝ. 
“« ῥγεοΐοις 5ἰἴνον" 15 πο ἀουδί ἃ ραγαρῆγαβθ. Βυΐ 8 56η56 βυ ρ΄ 
αἶϑο Νὰ. Ρβ8. 5 πεδάβά, νυ. ΓΙ", “"δηά ιν 58.411 θὲ ἐδαδὶ 
ἴο {866 ; δ. [Π15 τενογίβ γδίμεγ αὐνϊνναγάϊυ ἴο [π6 ᾿πουρῆϊ οὗ 

ΜΑ |! ἴἰο τ ἰς ἀεδίἀεγαϊεά ἢ ἤβπος Βυ. 51. ἸΠΠ (ς.3); Ὁὰ. 
τήθοῖο, ἀσασδαναῖς οὐ γγομ θές (Ἐχ. 1315, Ηι. 68 1118 [), ἱπίδπάεά 
ἃ5 ἃ ἢρ΄. ἀεϑὶρπαίίοη οἵἉ ἴπ6 58π|6 ἰάθα. (ἃ ἀργύριον πεπυρώ- 
μενον (Ρ, Τρ. ΒΒ), εἰ. : τ. 1,6 νγ). 

27. [Τῆς ταγίμηι (3 : 2) ἰ5 ἀπυβυδὶ Ὀαϊ Βαγαϊν ἱπιροββίδίς 
(1η16 5.}, Ῥυῖ (ἀ ἴῃ ὃ (δώσει δέ σοι ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς) τᾶν 
δανθ γεδά 15 οἱ {6 Ῥερί πηΐηρ᾽ οὗ [86 [ἴπὸ: τῃϊ5 (οὗ, [αν ἴῃ 
Βε. 7) ἰ5 βοαγοοῖγ μα ογίρί πα; θὰξ ροββίδίγ Ὑ3ΓὴῚ (1 ο γϑιξ ὙΓῳΠ) 
ΤΑΔΥ δᾶνα βἰοοά Ὀαΐογε ῦΦΠ Ὑ ΥἹῸΝ ({|{ Ἰο Ἵ9Φ) : ἴδῃ οἵ, 5. 

615 3} 

28. ΔΙ] Ἴ, υϑὰ. ἴῃ. ΗφΡ. ἴο ομξ, ἀἰνέαε (6.9. τ ΚΚ. 35); 

ἴῃ Αγϑηι. (6... “Ὁ Ἴ, ἴο ἕδογε ἃ [αβι, }]. 11} Ζ, ραν μεν τ Κ' 

219 3), ἀαῃά ΝΗ. ἴο ὠε-ἐδνγυπέρθ, γ -οΐΐο, ἄδογεθ. 80 ἴῃ ΟἿ᾽. ΟὨΪΥ 
Εϑβι. 2] δπά Β. Αγδηϊ. θη. 27 511} ὠἀδέονηπμέρϑυς (οἵ ἔαϊ6); ΠῚ, ἃ 
ἄδονθέ, Ὁ. 415 81 ὍΎΠΕ “, 85 35. 

ἽΘΗΣΊ Ρ5. τοῦ ὁ 68:3 γγ9, ΗΔ5. 39}. 
Ὡ.] Ῥοτμ Ἴη δηὰ ΡΥ ἀγα ῥμεεοέυες: Ὀτ. 152, {.,) α-Κ, 

1594; οἵ. Ῥτ. 2οἿδ, Ῥ5. το4 39 Πῦ ὙΠ ἽΦΠΙΤΙΗ, 

ΓΊΔΣ] Τῆς ρΐ. 85 οὅ, 

20. ΤῺ) βἰαπάς πδγδ, 85 ετ. 1217, θη. 426. Ασδην. (οἴ. δ 7), 

ἴον πη (α-Κ, 2222, ν βίοι ουρμὲ ἀουθι1855 ἴο ῬῈ τεδά : ἴογ πῷ 



158 ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 108Β 

ὈΝΣΨ, οἷ, 15. 217 ὈἽΝΠ ΠΠ2) ΠΛ: [ἢ8 ορρ. Ὁ) 52), Ρ5. τοιῦ (οἵ. 

1838), Δηά 15. 5} ΤΘΒΦΤ ὉΠ) ἢ. ΔΗ͂, πον, ἂς Ὀθθη ἰδΐκθη 

ἴῃ ἵνο νψαγβ: (1) ““μεπ πῖαρ πᾶνε δραβεά (1866), ἀπά ἔδου 
βαγεβί (οοπιρί αἰ πα 51), " Ῥυίάβ Γ᾿ τπ6η (τ. 124) πὲ Ψ11 βανβα 1υ1πὶ 

τδῖ 15 Ιου," 2.6. θη ργουά πηθη 85581} [δ ἢθ ν1}} ἀείεηά 

866, ργονίἀεά μου μαϑί βσῆοννῃ ὈῬεοοπιίηρ' ρεηἰΐθποα ἀπά Βα ΠΥ 
(Εδά. 665. 7.65. 1466, Ηἰ. : αραβεά, 85 Ῥγ. 257); (2) “" 1 ἔθοΥ 
((γ νναγϑ, ν. 3) ἀγα ἀεργεββεὰ (οΐ. [εγ. 13᾽8), (με (οἵ. Ὁτ. 8ὶ 153) 
που βαγαδὲ (- νὴ βδαγ; δυΓ Ὁ) “ρ!᾽ δηά πα ϑανεῖῃ ἢΐπὶ 

ταὶ 5. ἰονἷγ," ἐδ. ννῆδθη πρκϊδέογίαπε ονθγίδκαβ {πε6,. ΤὮῪ 

οοηβάεδηοες ἴῃ αοὰ ρῖνεβ ἔπεα σουζαρα ἴο ονδγοοπια ἰΐ, αηά Ηδ 

Ψ11}1 ἀρ αίη ρῖνα ργοβρεγ ἴο {πὸ ἰονγ (Ετν. Πε]. Ὁ1.). Βαὲ τ 
τπαυϑὲ 6 οὈνίοιιβ ον βίγαιϊηβδά εδοῦ οὗ {π686 γεηδεγίηρϑβ 5, δπὰ 

ἴο ᾿ννῆδξ νατγίου5 οὐ]εοϊίοηβ δδοῖ 15. ὀρθῇ: [πα οπιϊββϑίοῃ οὗ δὴ 
οὔἦεοι ἰο ἵϑνψπ ἰπ (1), π6 ἀπμεαγά οὗ ββῆβα οὗ ΠῺ) ἰῃ (2), ἀπά τῆς 
ἀϊξοοπηοοίίοη οαυβεά ὉΥ ἴπ6 αὐνκνναγά οἤδηρε ἔγζοηι ἴΠ6 2ηἀ ἴο 
τΠ6 2τγά ρεϑῦβ. ἴῃ Ὀοῖῃ. ὙὍΠθγα 15 ἃ βίγοηρ'᾽ ργεδυπιρίίοη (παῖ 5 ἰ5 [} 

τοῦ; Βεπος Βυ. ΠΝ ποις δθϑὴ Ὁ, “Ἐον Οοα δϑδβοίῃ ρείάς" 

([5. 1315, Ῥ5. 1838, ψΠθτα ΨΎΔΠ 8 αἴβο ορρ. ἴο σῈΦΠ); Βα. 

(ΠῈ5}) ΠῸΝ ὨἽ ΠῚ (25) ΘΈΦΠ 5, “Εν ἀφ δρβθίῃ δὴ ζογέν 
«πα ἐλο ῥγοωμα" (Πινὲ, 5. 15. 417 σοί; 6-Κ. 1174: ΠΕΣ (5ο Βε. ), 
5 ἴ5. 213; Ὁ. ΠΝ Ὑρῖς ΘῈΦΠ 5, Ἀ6 δθβαβθίῃ δὲς τοορ οἱ 
2»ἰὯ0. (ἃ αἰτεδάν μά ἽΝ ΠῚ; Ὀὰξ Δ ΠΥ Οη6 οὗὨἉ {π656 δπιδηἀδίίοηβ 

γ᾽ οἰ ἀ5 τπ6 τεαυϊγεά βθηβθ. ἢ .᾿᾽5 ἀδνίαϊεβ ἰεαϑὲ ἔγοηι 381 : Ὀαὶ 

“ρὲ ΦΒΦΨΙ ἰ5 ἀουδιξυῖ ; ἀπά Βι.᾽5 ἰ5 ἱπ ἔογπι Ρτοίεγαδίε ἴο Β6.᾽. 

30. 2 3] 1 οογγεοῖ, ἴῃ πορεΐμημοοθηξ τε [μ6 ριέδέν τ ν᾿, ἃ5 

ἴῃ Ετῇ. (πα οοπιπιοη περ.) ἂπά Εδρρίπὶο ; οἰβαγινῖβα ἰη ΟἿ. 
ΟΠΪΥ ργαδυρροββά ἴῃ ἴπ6 Ἴχρίαπδίοη οἵ Π39Ἐ, τ 5. 4 Ὗς ἂπά 
186 Ραγρηγαϑὶβ ἀγα δἰ πα ἱπιργοῦδῦϊθ. ὃ βῆονβ ἴδιαϊ ]οῦ μἰπιβοῖέ 
οδπηοΐ Ὀὲ ταΐεγγεά ἴο, δηὰ ννὰὲὰ βδῃουϊά ὄδχρεοῖ βοπιδίπίηρ' Π|Κὸ 

ὌΡΌϑ, ον ἐὰν ταξα, ἰκα, ". ((Θ) ἔον " μὰβ ῥύσεται ἀθῷον, Ἐ 
βαϊναθίτις ἰπποοθηβ. Με. Βε.Κ δὲ (16 γ, πῆρα) ἔογ ᾿ (νπῃίοδ, 
πονόνογ, Ψ1}} ποῖ βιυΐ ἔα δπιεπάδιοη πῆθις ἴῃ 33), τ τ ὍΘΕ (Θ) 
ἴῃ »ὺῺ τῶν (Κεῖβκε, Πδι86), ψτῖῃ Ὁ ΤΟΝ νουὰ ρίνο ἃ ροοά 
β6η86. υ. ὋΣ ΠΙΝΠ ΡΣ (τ ΕΞ, 85 958), ἴῃ ἢ) 158 οἷενος δηά 
ἴῃ 1561 βυϊξαδία, Ὀυϊ ἀονίαίε5 ἃ ροοά ἀε8] ἔγοπι 38. 
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2. ὙΠ ὙἼΩ ὈΥ̓ΤΤΏΔ] ἄς καὶ δὴ οἶδα ὅτι ἐκ χειρός μον ἡ 
ἐλεγξίς ἐστιν, ννδποα Εν. ῬῸ ἴογ Ὁ, ΜῈ. ἮΦ ΥῸ ΡΨ ὮΣ 
(-: ἰβ οοοαβίοπθά ὃγῪ Ηἰπι); Β6.Κ ἸθῸ (0) ἔἕου Ὁ. [1 ἰβ 
αὐυδϑιίοηδοῖα ψβοῖμεγ Με. 15 τρε ἴῃ οοποϊυάίΐηρ ἱπαὲ (ἃ γεδά 

ὯΔ ἴοσ ΟΥ̓ : [ἃ 5. αυϊΐα 45 ργοῦϑθὶς ἐμαὶ (ἃ γοδα Ὡγ ὮΣ 

Ὁ δηά 1μδὲ ἴῃ τπἰ5 ἰοχὲ, νοῦ νουἹά θὲ οἰδαγὶν ἰηξαγίογ ἴο 

ὮὮ, ὙΨῸ γὰ8 ἃ πιεστὰ ἀἰϊξιορταρῃ ἔγοπι Ἢ" ἴῃ {86 ΤΟ] οτυΐπρ ν. 
ΤῊΘ ρδγίίοϊα ὮΣ) ἰ5 ἴῃ [ἴοὉ πιοβὲ σοπιπιοη ἰγαηβίδίεά Ὁ καί 

Βἰπιρῖγ: 50 τ΄ 21 1416 16.139 (καὶ νῦν τ ΠΡ" Ὧ) 186 403; 
οσοαβίοπαυ ὉῪ καί αῃὰ δηοῖπογ ραγίϊοϊ : 50 ὁποα ὉΥ καὶ... μέν 
(1128), οὔσβ ὃγ καί. .. ἄρα (3158), Ὁν καί γε ἴῃ 307, ἀῃὰά ἀοιυδῖς 
καί γε. .. καί γε (Ξ- Σ - .- . Ὧ2)) ἴῃ 1519, δοεείδιν, [μ6τα- 
ἴογα, καὶ δή πιᾶν πᾶνε Ῥβδεῆ δεγα δηοίδογ υηυβυδὶ δαυΐϊναϊεηὶ 
ἴον Ὧ) : δυΐ ἔπ ΟὨΙΥ οἴπαγ ὁσσυγγοηοα οὗ καὶ δή ἴῃ [οὉ τεημάδθγβ 
ΠΝ 5 (65); 85 δή ἔβεγα γϑηάδγβ {πε (πιρογαὶ ΠῚ», 50 δεζα 1 

ΠΊΔΥ ταπάδυ {86 ἰδπιρογαὶ ΟΥ̓; δπηά 85 καΐ πδγα τεπάδγβ [ἢ 19, 

80 ἢδτα ἴῃ Ὠ).] 

[Ὁ] 2ρ-αν αἷδο 5 ἴῃς πιοβί οὈνίοιβ τεηάδγίηρ' ; ἐυόη 
ἐο-αν (ἈΝ.) 5 ἐαυδῖν Ἰερτεἰπιαῖς (Ξε ΒΏΒ, σῦν. 8), 2); υῖ ἴ 
5 ποί ΘΑ5Υ ἴο Ἔχρίδίη {π|5 Ἔπηρἢδϑὶβ οἡ 20-(4»,. ἀχοερὶ ου ἴπε 

δϑϑυπιρίίοη, οἰθαυν ἀεπιαπάθα ὈΥ ἴΠ6 αἰϊεγηδίϊνα γεπάεγίηρ, 

παῖ τῃ6 ἀεδαῖθ ᾿ὰ5 αἰγεδάυ οσοιυρίοα πιογα πᾶ ομα ἄδυ. [ 

{18 ἀϑϑυπηρίίοη 5 ποί ἴο Ὀ6 4]1]1οὐνεά, ἰξ 15 πεοδββαγυ ἴο βπιθηά, 
Ἀπ πο δπιοπάδίίοη οδη 5δέε!υ οἷδίπι ἴ{Π6 βυρροτί οὗ (ἃ (566 

Ρτθοδαϊηρ η.). 1 ἴπ6 ροΐπε ἰ5: ἴῃ βρίίε οἵ 411 ἐμαὶ μα5 Ὀθθ 

βαϊά ἴῃ τΠ15 ἀδραῖα, ἴῃς ἀδθαῖς Ὀεΐηρ᾽ οοποεῖνεά 845 οοηπῆπαοά ἴο 

ἃ 5ἷηρὶς δύ, Ἣν) “:ὴ} (ἢ ἐπιρῃδ515) του ΡῈ βυϊίδδια ; 
δυϊ {8ῖ5, πΠ|π6 'Ὅ)θι (Β6., ψῇο οοπιρᾶγαβ 95 122) οἵ ὉΠ Ὁ) (56 6.), 
ψουά ποῖ ἢανα Ὀδθῃ βαβυ οοττυρίεά ἱπίο 3 οΥ (ζ.] 

ὙΣ (Ρι. 217; ἡὸ 2, ΕΖ. 25: 5 41.), ἀθβανιοο (α--Κ. 1416), 
νἱΖ. ἀραϊηβῖ [6 δοκπονϊεάρτηεηϊς οὗ αοὐ 8 υ5[ϊςε, ἀπά Ἔχπογίω- 
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τίοπβ ἴο ϑυδηϊξ ἴο Ηἰΐπι: οὗ. (Βι.) {με υἱέεγαποθβ ψ θοῦ 
ΔΟΟΟΙΊΡΘΩΥ ἢὶ5 ““ οοπιρίαἰης,᾽" γ11.-32 οἿΤ δι το 2145. ΦΟΓΈ ἼΟ, 
δέμον (οἴ. γ115 το), ἴῃ νίενν οὗ ἢ ργοῦδοϊυ τῖρμεῖγ. ΤΈα ροΐης 
Βογα 15 ποῖ οδ᾽5 ἀεῆδησθ, Ῥυΐ ἴπδ οοπίίϊηυεά 5ονογν οὗὨ δῖ5 
βυβαγίηρβ. 

ὙΓΟΝ ὧν ΤΩΣ ὙὉ} δῷ Ετ. Με. δ. Ὀΐ, θα. Βα. αἱ. 
(θαῖ Ωοἱ Βι.) Ἴ): Αἱὲς βαηὰ (1351: 10) ἰ5 ἤδᾶνγυ (Ρ5. 324, τ 8. 
55 11} προη ΠΙΥ ρτοδηΐηρ (255, Ρ5. 67 41.)---ἰἡϑβίεδα οἵ ἀδϑιβεϊηρ 
Ὀεοδιιβε οὗ τιν βτοδηίηρ, Ηἰ5 ορργεϑβϑίηρ παπᾶ οὐἱγ ἀρρτγαναῦθς 

ἰ. Βα. (Ἷ) ““ἀπά γεῖ πιγ Βαπά ἰ5 [511] ἤθᾶνυ (5:1}} ργεββ65) 
ὉΡΟΩ ΠΥ δτοδηΐηρ," ἐ.6., 458, δἴϊεγ οὺ. 19, 21 6 οδη οἷδίπι, δ8 
βιίσίνεβ ἴο ΞΏρρτγεββ βυοἢ ουἱδθυτϑῖβ οὗἉ [δε] Ἰρ᾽ 85 ἴποβα ἴῃ οο. 6-}, 

9-10, 12-14. ΑΝ. ν᾿») τέγοξο ἴον ΧἼ" ὄὌχργεββθβ {πὸ Βδϑδίηϊς 

ἱηίεγργοιδιίίοη ὦ ΠΌ, αὰ. 1Ε. ΞΘ; 1Ε. οοπιραγεβ 5. 7γὃ 

(σβεγα ΑΝ. [85 5:1} Υ]γ 2)» 50γὲ ἔοτ "Ὁ. 

3. ὙΧ] Τῆς 2. δἴεσ 75) Ὃ (26χ. 678) οοουγβ οηΐν παζα, 
δηὰ 566 115 αγαΪγ οοπϑίϑίθηϊ νυ ἢ [Π6 πγχεδηΐηρ οὗὨ πη) Ὃ : Ὠῖ. 

555 ΠΤῚ [ Ὃ ἰ5 ποῖ ρδβὶ]εὶ; τῃς ρὲ. ψ ἢ Ὁ σοδ. 15 βσγηΐϊδοί- 

ΟΔΙΥ νογν ἀϊδατγεπε ἔγοπι ἔπε ρῇ. αἴοηςβ, δπά ἴῃ πιᾶπυ οοπηθοιϊίοης 
ἱπιδγομδηρθδῦϊα ἡ [ἢ6 Ὀδτα ἱπιρῇ. (νι οἢ οἴζθη ἕο Π]Πονν8 [Π) Ὁ). 

δδουϊά ἜΜ Ρὲ τοδά ({π6 ἰηξ., δἃ5 ἔχ. τ6ἧ αἱ. ; οἷ. οὐ τι) [1 
ὍΨῸ αγα οαχϊείεά ἢ ΜΘ πο 5  Β6.Κ τς οοπβίγ. τψουἹά 
ῬῈ 85 ἴῃ το 1.] 

ὙΓΝΝΣΘΝΝ] βυῦδοτάϊηδϊεα ἴο ἨΜἜΠ10) : οὗ, 69, ἘΞί. 86, σΔ. )ὅ; 

δηά (σπου 1) 10. 1τοὗ 3253 (α-Κ. τ2οο). 

ἽΓΣΣΣ] δρρδαγθηῖν ἃ 2ρεῤαγεῶ οὐ δείαδιϊολθα ῥίαοο - ἃ 
ἐγίδμηαὶ; οἴ. 207 3ΟἿΟ ΞΙΣ ΙΓ; ἸΝΌΣ. 3, Ῥ5. 1τοϑῖϑ; [3 
ἸΝΌΣ, Ῥ8. οὗ. 

6.ὄ ἼΝ τ... Σ.ΏΠῚ δε’ “λα φγϑαίπιδες εν. (ποὴϊ! λδ) 
ἐν αν, δμέ. «Ο; Βα. κοοςςςς 5 [Π, Βεβοῖά ἴῃ {8 
Ῥτααίηθϑθθ.. . . δε ψουά... Ιξοηϊν... 

Ὃ ὈΝΨῸῚ ... δῷ (868 οἡ 49), μοι Πα. πιείγὶ οδυβα [Ὀαὲ 
ὈπηΘΟΘΘβα τ ἀνθ ἔοσ [15 γεαϑοῃ] νου ἰηβεγὶ Ὀεΐογε 3. Οτ. 

Ὁ »ῬΌσυ; Ὀυϊ ΡνῸΦ 54. 3 ρεῖϑ. 15 ποῖ ἔοιιπά ἐχοερί οποβ, Ρ5. 92}5, 
ψδογα (ΠΠκῸ ἃ ΠΙκῚ) ἰξ πιθδηβ 20 ὅθαν Ἔαχωἰέμρίν ο7 [πεῖν ἔαϊο. 

7. ὉΨ] [4 Μ55, Βε. ὃῦ. Ἔ 2νοῤοπαί ψουἱά ροΐϊπξ ἴο ὩΣ" 
ταῖμες μδη (Β6. ) οῦ. (ἅ γάρ]. 
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ΓΠΣἼ2] ρίο. Ῥγορειῖυ τας ὑπ ἐλο σέαέε ο ο»6 ἐπι τορμέμαὶ αγριραθηὲ 
(οἴ. ΒΡ); ἢ), 2 5. 199) : ἐμ ΝΊΕ, (1 ἃ τβοΐργοοδὶ βθῆβε, Ἔνθ 
Ἡἶτἢ ἃ δίηρ. βυδ)., Πκὸ ΒΟ): Ο- Κ. σιώ, δηὰ 5εὲ Ὦγ. οὔ 
1: 5. 127). ᾿ 

ὩΣ] [Ὁ Ὃν, Ἐ΄ οοηῖγα πιε]. 

τ: Ὁ] τῆς ΡΙ. 15. εἰβεναγα ἴγϑηβ. : τά, ΠΌΡΕ Ὶ (θαΐ, «5 
ἘΖίκ. γ18. [( ἐξαγάροι, Ἔ ρετνεηίαῖ.] 

ὙΡΘΌ] 8 Μ55, ΔῬ (δυΐ Ῥοίδ αἰξεγίηρ' δεϑίάθβ θοῖβ {π6 
τεδάϊηρ᾽ ἀπά πιεδηΐηρ' οὗ {πε ν.), ὃ ὌΒυθ, ψβεηοο Μίον. Ηἰ. 
Ὁχυ. Βε.Κ, τπῃουρἢ ἀροη ἱπβυβηοίεης στουπάβ, ““Απά 1 5ῃουά 

ταβουδ (Ρἰ.) ἕοσ ὀνὲγ "Ὦ» γήρ! 

8. ἽΡΠΝ] τᾶογα υἱνϊὰ δηά βιιρρεϑεϊνε ἔπ πα ογάϊπαιυ 

25 ΜΔ] Οὐ Ἐπ ὅπ 5), ργδβι πιθΙ οα ἀορπιαῖο ρτουπάβ. 

Ρ ΤΩΝ] οἱ. οἱ, 
9. ἸΣΘΨΔ] τά. τῖτι 9. Με. Βα. ΚΙο. Ἠὰ. 85:. Β6. ΛΕ. 
11} ν] οἵ. 5 ὈΝδῚ [ο΄. ουἕξ οὗ ραυβ6, ἵΠΕ, Μίο. 411]. 

Ουἱ {δα δηοπιδίουβ ἐιιδβῖνα ἔογπι, βε6ὸ α-Κὶ τοοῦ ; Ὁγ. 88 171, 
Σ75. 

ἘΏΝ] ποῖ οουσγοίλ ἀζηδοῦ (85 Ῥ5. 6515 γα 1), Ὀυϊ (Εν. Ηἰ. 
Ὁϊ. Πεϊ. εἴς.) ἐωγησέθ δαοῖ (45 ϑ'γτ. «ιν ἴο Ζμργε ἐμγη: δαοξ, 
ῬΒ.. 286ο; Αγαῦ. ᾿σέαγα), τπουρὰ ΠΡΡΝ, “7 τυγη Ῥδοῖς " (ὦ 
Δώβ3ο, Β' 5 νϑγίδπι πιὸ; υ. Βε.Κὶ Βυ. 51.) ἰ5 δαίίετ. 

ΓΒΕ] [Π6. 56. 15 οἴζδη οηνοά τἱτἢ νογὸ5 Π|κ πε, νΌΨ, 

εἰο. [015 τῆ γε πιο !Πν ἱπιργοῦαδθ (απ|655, ΒΟ 15. ἀπ! Καῖγ, 
ἴδε ταγίμπι ἰηϊοπάθβα τγ85 4: 4) ἴμδί ἰξ χὰβ8 ργοπουποεά ἹΠΕΣῊΝ 

(Βε. ): νὰ πυΐρῃϊ γαῖμας δχρεοῖ ἐπ 8 Πκὸ γπ8.] 

1ο. ὙΤῸΨ ΤΥ] τ"6 νὰν ((παὲ 15) ψἱτμ πιο--- Βΐο 
ΠΑὈΙΓΔΠΥ ἰαἰκθ, ΠΥ δοουβίοπιοά ρα (Εν. ὨΪ. Ὠυ.). Τῇο 
ἐχργαβδβδίοη ἰ5 ρεουϊεαν, Ξὅ. ὅτ. Β6. Ξ ὙἸΘΡῚ "5, ΠΥ ΨΥ ἀπά 
ΤᾺΥ βἰδηάϊηρ ; ροοῦ (οοηΐγαβί ῬΒ. 1393): Βιι.. ἸῸΝ ΤΥ, [86 ὙΑῪ 

(οη ψϑϊοῦ) 1 5βίαπά, τ886 νοῦν οβοβθῶ ῬὈαΐωρ ἱπίθπάθά ἴο 
Ἔχργαβ8 πἰβ οοπεϊπυδποα ἀροῦ ἰδ; δυξ Ἡϑθη--τοῦ γαῖμα ἢ ἐξ.--ἰς 
ψΒδῖ ἴῃ τηϊ5 ο856 ψουἹά Ὀ6 Ἔχρεοίεά. 

ΓἋ ὌΣΓΙΩ] ἃ Βγροιμεοίίοαί βαπίθηοθ, 88 739 2ιδῖθ (Ὠγ. 154; 
σ-Κ. τ5ο9λ). 
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1. [ὙᾺΝῚ 31 βἴπρ. δβ5 2417: (τῷ ρ]., τεδάϊπρ' ὙΦΙ (οἴ, ρ]. 
Ρυποίυδιίοη ἴῃ, 6.9.» Ρ5. 17ὅ), οἵ ἰγεδἔϊηρ᾽ βίην. δ5 οοϊδοῖνε ; 

οἵ. ΕΝ.] 

ὯΝ] Τῆς ΗΝ ἱπίγαηβ., 85 ἴβ. 2401} ΓΝ Ὁ ἸῸΠῚ ( Υ0 

ΤῊΥ 59). [Οἡ {πε ͵υβδῖνε ἔογπι, 566 9 η.] 

12. Δ ΤΣ] 186 σαφες δηαδτεσ: (Α5. ἴοτ) ἐπ6 οοπιπιαπά- 
πιδηΐ οὗ Πί5 1105, τοϑἱϊδ (ογ 26.) () ἃ5 1517 2οῖβ 2ςὅ, Ῥβ. 1ιςῖ; 

Ὦτ. 124, 6-Κ. 1434: οἵ. .ᾳ., 3, ον. 339. δ0ὺ 2615. 7 6δῇς.), 1 ἤανδγ 
βορεάεά (Εχ. 4311), 50. ἔτοπι ἴ{, ΠΡΟ θεΐηρ᾽ οπιἰοα ἰη Ροεῖγυ 
ἴος Ὀγενὶγ. (ἃ ἀπὸ ἐνταλμάτων αὐτοῦ καὶ (οτι. καί, Δ) οὐ μὴ 
παρέλθω, νίδπος Με. 55Έ. Βε.Κ 51. ΤῸΝ Νὸ Ὁ ΓΊΥΘΌ, “πὰς 
ἄϊε ἢ6Ό. Εαγρε δρβεοπνδομεηά" (Βι.), [ὰὲ οδίαϊπίηρ᾽ ἃ ἀϊδειοἢ 
πῖογα βαϑὶϊν γεδά 5 3: 4 βδη Ἐ᾿; Ὀυϊ 14 ΗεΡ. Μ55 οπι. Ἱ, δηά 

1158 αἴοπϑ (νἱμουΐ γοϑάϊηρ' "ὍΘ ἴογ Ὁ) ρῖνεβ δὴ θᾶϑυ γαγτμ πη]. 
ὙὝΤΤΩ] Ενν. ““πιογεὲ ἔμδπ ΠΊΥ παϑοαββαγὺ οοά," οἦ (ΕΝ πι.) 

“τὴν ρογίίοη ̓: ὑπ, 85 συ. 305 ὍΠ ὉΠ ὩΡΥΊΟΠ, 41δ.ςς ΠῚ 

ΤΡ ὑπ; ἈΝπα. “ἐγχηογα ἴδῃ ΠΊΥ οὐνὴ ἰανν" οἵ ἱποϊπαιίΐοῃ 
(Κο. 73). Νείίμος ἰδ ργοῦαδθῖς. Εά. ψῃ ὅτ (ἐν δὲ κόλπῳ 
μου), Ἐ (Ὀοεπ πιεπεϊοημθά ἴω ΕΝ πὶ.) ὍὋΠΞ (5. Εεΐβίκε, Οἱ. Με. 
Ὀΐ. ἀπά πιοβί). 

13. ἽὝΓΙΝΩ] υδυδ!ν ἰακθη ἃ5 ἃ σαβα οὔ ἃ δες, (Ρτ. 475, Εχ. 
184, ῬΒ. 3553 1187; 26χ.; α-Κ. τοῦ, ΒΘ 15 σρσ, νὶΖ. ἴῃ ρύγροξα, 
δηά 50 ὑυποβδηρθαῦΐθ. Βυΐ (158 τεδάβ ἃ βΡοοα ἀδαΐ ἱπῖο ἽΠε ; 
δηὰ ἃ νετῇ 15 ἀεϑιδγαϊβά, 85 (Β6.) ἴῃ οἵδε οδϑβββ (οἱ 1119.4114, 
15. 4318) θεΐογε 2) ὃ). Βα. ἀπά Βε. ἱπάερεπάθηι! ργοροβθά 
ἽΠΣ, λαξὰ σλοσερ (1! ΠΣ ἴῃ Ῥ8. 14.218, Β6.); 850 χα. 

ὈΣᾺ ΤΣ] ἃ Βγροιϊμβεῖοαι βεπίεποα οὐ [8 βᾶπι8 ἔγυρε ἃ5 
9 2011, Ργ. 11 (Ὀτ. 153). Ὁ (Βι.) 8. ἢο ἱπιρτονεπιεπῖ: 188 

Ρῇ. νουϊά παίυγα!γ Ὅ6 ἐοΟἸ]οννε Ὁγ ἥ. 

[14. Τῇα ν. 8. οπιϊττεἀ ἰπ τη6 Μ55 οἔὗἉ (τ, τβουρῇ ἰξ πιᾶν 
Βᾶνε ἰογπιδά δὴ ογἱρίπαὶ ραγὶ οὗ {πε δηοίεπε νογβϑίοη. ΜΝ.15 19 
οσουζβ ἴῃ ἔννο ἰγϑηϑίίίοηβ;; [6 ἤτϑε (ν.3 ἴῃ ϑινεῖθ᾽ (Ἔχ), πὶ 
οἵ (α; {πὰ βεοοηά ἰ5 ἐπαὶ οἵ Τῃοοάοίίοη : 566 Ἡδίος, Ζ::α)}ς ἐπε 

Βιεδίξρα! Ογεοζ, Ρ. 217.] 

3] 88::. Βα. [9 (Ι Π3Π59). 
ὙΠἪΠ]Ὶ [3 σιλο... Ὁ ροΐπιίβ ἴο ἡρπ; υΐ Ὁ ἐπε »δ υὐϊωνϊαύοοε 

ΣΜΩΉΣ ΤΑΔΥ ὙΜ611 Ὀ6 ἃ ραταρῆγαβε οὗ 34]. 
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ἽΩΣ] [ἐπι λὲς ριέμαε ἴον ἴῃς ἰάΐοπι, οἴ, τοῖϑ 159; 265. 7688]. 
17. Βὶ. Βυ. Βε. Πα. οπι. κῦ, ἀπά Ὁ ἴῃ ἢ, Ψίοεπε; θυ {ῃῖ5 

566Π15 πΠροοϑβαίυ" [1Π6 οπγίϑβίοῃ οὗ »ὦὐ ἴπ ΜΘ ἤθη. 48,5. ΒΟΔΓΟΕΙ͂Υ 

τοῖα ἔμᾶπ δ δοοίϊάδηϊαὶ γεΐϊυση ἴὸ δὴ οτγρίπδὶ ἰαχί, ᾿ξ βιοῃ 

εχίϑίεά, ἔγοπι ννίοῃ δὲὸ τνα5 αρβεηῖ: [π8 μιὸ νγᾶβ αἰγεδάυ ἴῃ (τ᾿ 5 

τεχί. Α5 δπιοπάβά δε βϑοοπά [πὸ δὶς ΠΌΞ "8 γε β ννε]]1--- 

δηά τῃϊοῖς ἀαγίκηθββ σονογοῖ τὶν ἔδος---ἰῃ6 ογάδγ οὗ {86 ψνογάβ 

θεΐπρ' 85 ἴῃ 52 1419 1989 (Ὁγ. 208 (1)); Ῥαϊ 5 15 ποῖ, ρεγῆδρϑβ, 85 ἃ 
ψ ΒοΙε, 50 ροοά ἃ ρδϑγβῖ1ε] ἴο ἢ 85 16 ρδγα 6] 15πὶ οὗὨἩ [ῃ ἴδύπιβ 

ἡσπ {{ ὅθὲὲ πιρῃε Ιϑδά τι ἰο Ἄεχρθοῖ. ΒΕ) Π6 ργδβϑηΐ ἰδχί 15 
Ἰπίοίθγαθῖα : δηά οἴδμεγ ργοροβεά επιεπάδίίοηβ ἃγε ἱπέδγίογ. 
56., τεξαϊπίηρ᾽ εἰ, γβδάβ ΣΝ) (1 τγὰ8 ὔοὲ ργεβεγνεά ἔγοπι {π6 
ἀδυϊκη655).} 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΓ. 

Σ. ὙΦὮ] [9 οἵ {πὲ βδουγοθ, ογ δββοίδηϊ οδυβε, 88 [Ρ8. 27, 
Ναῖ. 15] (Ζεσ. ς-.Ὁ. 70, 2 6 (α)). 

ἌΝ 50] Ἴ.) Ὀεΐηρ πιϊδυπάεγβίοοαδ ἴῃ (ῃς 586ῆβα οὗ 78 

λέδάονι, οομοδαϊοα, ᾿ὰ5 δὰ ἴο {π6 οπιίββίοῃ οὗ κὸ ἴῃ 2 Μ55, ἃ 
(διὰ τί δὲ Κύριον ἔλαθον ὧραι ;), ἀπά Ὁγ Μίοϊ. Με. 56. Βε.: 

ἴδε ἕλοι {πδΐ [Ὁ ἴὉν) πιδεδηβ ὅσ δέδάε ὕγγονε ἴπ 76. 16} (Β6.) 18 
ποῖ ῥγοοῦδαι ἰξ πιυβί πιϑδὴ ἴξ βογο. Ὅα. ἔογ " [1] νθ ἼΡΌ »γ}ῚῸ 
[19}] ΤΡ ΒΝ) (ατα ῃἰάάθη υἱτἢ Βἰπι). 

ὙΠ] Δηοη δου ἔγοαι πη: α-Κ. 75». ΟἿ, 15. τϑὴ ΨΗ. 

2. ἼλΣ ΤΠ 2] δα Βα ΕΠΐπο ἰβ βμογὲ ἀπά τνθαῖς ; ἀπά δῃ 
Ἔχρίἰοὶξ βυρήεοῖ 18 βἰγοΩ ΡΥ ἀοδίἀογαίεά. (τ μδ5 ἀσεβεῖς, ΖΦ: 

ἘΣ ΟἽ ᾿Ἴ (6 ραπογαίίοη οὗ ἴπ6 Πεϊυρο), Ἐ αἱίξ, ϑαδά. ἾΣ 
(φεοῤ[᾿ε)ῆ. Με. ὨΪϊ. ΒΙ. Βρέ. ννε. Ῥυ. ἰπβεγὲ ὈΨΡῚ: δ8 ἴδε 
ἐπιρμαϑὶβ 1165 οὐ ἰῆς ἀδβεά ἄοης, ἴδε ογάεσ δὴ ΟΡ. ΓΙΡΊΏ) (845 
Ῥε. 5δ; Ὦτγ. 208. 2) '5β θεβί. Βι. (αἴδγ 9) ΠΡΌΣ (νδίον πὐὶρδς 
εϑ5:γ βανε ἔΔ]Π|6η οὐδ δῇον γὯ)), [Ὁ] οννεά Ὀγ ὉΠ ογ ΠΌΣ ἴῃ ν.δ, 

δου Πα τοηάδυβ φορεδ. .. οἔλεγε; ὉὈυϊ ΠῸΠ Ροΐηϊβ Ὀδοῖς ἴο 

βοιιοίδίηρ ἀοβηϊα [γεῖ 566 ν. δ ᾿; 8ηὰ “ο7Μ6 . .. οἶλονς ἴῃ 
ΗδΡ. 18 ποῖ ΠῸΠ . . . πη, Ῥυὶϊ Πρ... τὸς “ὝΒογο ἃτὰ 
ἴδαι.. ." (ΕΝ. ; 80 3) γίε! 45, πο ἀουδί, δῃ ὄχοὶ]θηξ βθηβα; 
Ῥυῖ ἰξ νουἱά τεαυΐτο Ἴσι δὴ (Νεῖ. «Ὁ 5. 6 7), οὐ  ὈΣΨΌ ψὴ (ος 
“}9), Ῥτ. τῷ εἴς, (26. 4418, Ὁ). 

Δ] Ξε υἱον (Ὁ ἐ. 192), ἔγοπι τὺ (α-Κ. 7566): οἵ, ΣΟ) ἕοσ 

ΣΌΣ) (2 5. 133), ἀπά 05 ἔογ Ὀ95 (ου 53): α-Κ. 6ζ, Ὀτ. οῃ 2 8. 133. 
ΎΒοΓα 5 ἃ π|888. [151 οὗ 18 νογά8 υυγϊτδη οηος τε Ὁ ἰη ᾿ἴδυ οὗ 
16 πογπιδὶ Ὁ (ἱποϊυάίΐηρ Ηο5. 84 ΤΠ ἔοσ γῸΠ; 8566 ΕΝ π1.); 

866 Μα:-. Μάαρνια οὐ Ἠοβ. :δὸ (Ὁ ον 0), δῃὰ Ἐτγεηβξάοτγβῇ, 
Οελίαλ τοε-Οολίαλ, το. 191, ἀηὰ Ρ. 42. Ὁ ἔογ ' 18 ταγογ (Απι. 619, 
Ρ5. 47, Εζε. 4). 

ΨΥ] ἄ (ποίμνιον σὺν Ἀουμάνι ἁρπάσαντες) -ἰ ̓ὴἪ (ΠΡ Ἢ), 
Ξι 



ΧΧΙΝ. τ--ς τός 

νϑῖο Βυ., τὨἰηκίηρ Ῥγ}Ὸ0} ἴο 6 ἴοο οὈνίουβ, δάορίβ; 580 Με. 

ϑρέ. Ογᾶ. 561, Βυι(θα.) π6 ροϊπί πᾶν Ὀ6 ἴπδὲ {ΠῸ Υ ἀρρτοργίδϊς 

τπ6ῖς παρ θουτο᾽ Πε 45, ἀπά ἔδεά (ῃς ἢοοκβ προ ἴπ6πὶ ΟΡΘΩΪΥ 
πὰ Ρυθ]1 οἷν, ἃ5 1 ΓΠῸῪ νεγα ἐμεῖγ ον. 

- . [Εογ δα ροβίοηβ οὗ τῇς νῦβ8. ἱπ {π6 ἴτνο [1π65, οἵ, δοῖδ, 

ει. 3218. 88; δηά 966 Οταν, Φογγης οὗ Ηἰ ὄνοι Ῥοοίν», Ὁ. 67 η.} 

4. ,}] 50 Κι. ; ογὲ Ὧ}. 8566 οἡ ἔῃε αϊβεϊποίίοη Ὀεΐνγεθη 
ὯΝ, δωηιδίθ (ἰπ ἀϊβροπιτοη), ἀπὰ 39}, λωνεδθα, αὐέοέοα (ἴῃ ἐχίεγηδὶ 
βίδίθ), δῃὰ οὔ ἐπ ὑβαρὲ οὗ πε ἔνο ᾿νογάβ (ἐβρβοίδιν ἴῃ {πὰ 

Ῥτγορδοεῖβ δπά Ῥβαϊπι5) Ὀγ. ἰη 28, -υ. Ῥοοκ. 

[ἼΝΝ 3] 80 ἄς ἐκρύβησαν; γεῖ ἰξ ἰ5. ἀουδι! ψΒμείμες τΒς 
Ῥυδὶ, ψβίοἢ οοσυτβ ΠαΓα ΟὨΪΥ, 15 βαιἰβέδοϊογιΥ Ὄχρίαἰηεά ΌΥ 
βαγίηρ ἰδαῖ ἰξ ἱπάϊοαϊεβ (88 νἱοΐδποα Ἔχεγοϊβεα οἡ πε ροοσ. Α 
τεῆεχῖνα, ποῖ ἃ ραϑϑῖνβ, νψουἹά Ὀ6 ἠδίιγαὶ πεγα, δηὰ νὰ 5ῃου]ά 

Ρεγδαρβ τγοδά ἸΝ2ΠΠ" (πιρέ. 88 ἴω 5) ἴοσγ ἸΔὩ2Π ἼΠ', {86 Ηρ. 
θεΐηρ υβεὰ οὗἉ δἰάϊηρ᾽ ἰῃ ἔδαγ, οἵ ἕοσ βδίεϊυ 88 ἰῃ αη. 48,1 5. 13. 
Τα οδδηρε 8150 ρῖνεβϑ ἃ γγ αν ΟΠ δδϑίογ 11π6.] 

5. 1Π] 9. »»αἹ, Φ 3 ΕἼ τὸ ὙΠ, ας ([α6 ΗεΡ., 1 ΟἈ. 1312, θη. 
1ΟἹ 1, Ῥαΐπι., Ζ' 7.-.; 866 Ζέχ. 2285, τοϑοδ). Α8 ἃ πόιῦ οἶδββ ἰ5 

ον θεν πογα ἱηϊγοάμυοεά,---ῃὴά οπς οοηδίβιίηρ᾽, πιογεονοῖ, ηοΐ 

οὗ ορργδϑβϑϑογβ, δυΐϊ οὗ ορρτεββεά,---ἃὶ ννογὰ ροϊητηρ ἴο ἃ ἔγεβῇἢ 
5 Ὀ᾽εοι ἰ8 ἀδϑἰἀεγαίεα : Ἐ ρδίη αὐδέ; ἤδπος Βυ.᾽5 ὨΠ οὐ ΠῚ (85 
ν.2) 15 νιν ρ'δυβῖθ 6. 

ὉΣΕ 9] ας ν]]Δ-ἀ558658; [86 5 οηγϊίοά, 45, 6...» Ηο8. 89 (Ο-Κ. 
118»). 

ὈΝΨΌ3] ἘΡ, 8. Ῥβ. τον (ὅμεθ ὉἿᾺ κι), πνουά 6 Βοίϊίοτ 
(8ο η Μ55). 

ἢ ΓΙΌ] 6-Κ. τ2οα: οἵ, 185, 15. 141ὉὉ τοβ, ΕΖ. 481, 

ὈΡΣοὉ Ὁπὺ Ὁ ΓΞ] ἴδ βίερρε 18 ἔοοά ἔογ Ηἰπὶ ἔογ ({π6 
ἀουδῖε τεΐδγεποο οἵ 5, 88 2 Κ. το", ΗΙ.} [δ ομΠάτοη (295). Αἴας 
ὁ, γν5 σου] Β6 πιοσα παίυγαὶ ἔπδη ΠΡΟ: Ῥυΐ, ἐβουρῇ ἴδετε 
8ΓΘ ῬΔΓΔ11615 (566 οὐ ν.ὅ 2139) ἔοσ {πὸ ἱπαϊν! ἀυ4] Ζίπρ᾽ 55΄. αἴτογ 18 8 
ΡΙ., ἔμα οἤδηρε 5. Βεῦα Βαγβἢ ; Βθῆοδ ἴῃ βρίξε οἵ Θ (ἡδύνθη.--- 
οοηδιβοα σὴς ΠΕῚ.--αὐτῷ ἄρτος εἰς νεωτέρους) ἀρτεείηρ᾽ τἰϊμ 
3, τε οτρί παι τεν οὗ (Ὁ 15 ἀουδεῖι!. [Απά ἰπ οἶδεν γεβρθοῖβ αἷβο 
τῆς ρταβϑηΐ ἴοχὲ οὔ ν.ὅ πιιβὲ "Ὲ δἵ ἔδυ; ἕογ, 85 Βιι. να] ροϊπίβ 

ουΐ, ἱξ δαπικὶῖ5 οὗ πο γἈγτ πιο δ] ἀγιϊοιδιίοη, Ὁ ΞἰπαρΙΥ γεβϑοῖνεβ 
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ἰι56 1 ἰπῖο ργοββ.] Με. Βὶ.ἴοσι. δ; Β6. Ἐ(ρεγῃδρβ) πὴ ποῦ ΠΦΌ 
ὈΏΨῚΡ πῦρ; γῦτ. Βυ. Βε.Τ ὈΡΨΣ» ὈΠῸ δ ΠΕῚΨ ἢἼΡΡ ΠΡΌ; 
Ῥυ. ΒΡΟϑν ΠΡ δ ἼΩ5 ὙΠΙΦῸ ΠΩΨ ἜΤ) (0) τ ον ἑλοϑο τλαξοηι 
ομἕ οὗ ἴῃ 14ηἀ). 

6. 0.03) 65. Τῇε 55. 5ξ., νοι σᾶπποΐῖ παίυγα!ν τεξοσγ 
εἰμεν (Π ε].) ἴο πὴ ογ (Εν. 1.) ἴο νὴ, 15 νϑῦυ παγβῇ Ῥαβϑί 8 

186 ΡΙ. ΥΥῪΡ" (Ό τ. οἡ 2 5. 248. Απά νῇδΐ ροϊπε 15 ποσὰ ἴῃ ἐπεὶγ 
τεδρίηρ »εξχοα γοδογῦ ΨΜου]ὰ [Πὶ5 Ὀ6 ““τεαρβά᾽" ἢ σεγίδιην πὶ 
411 ἰῖ58 ἱηρτεάϊεηϊβ ἰορείπεγ 511], 16 σογγεοῖ, ἰδ πιυβὲ πηοδη 

ἘΠΘΥ τϑὰρ ἴμ6 ἱηρτοαϊθηΐβ οὗ νυ ἰοῦ δ 15 πιδά6---ἰῃα δὍ5 ψουἹά 
οοπίδίη τπΐηρδ (48 Ῥ68η5) τ ϊοι τηθη πιρῃὶ θα. ὙὍὙΏΕΥ πᾶνα ἴο 

οοηΐδπέ {μαπιβεῖνεβ ἢ ἴπ6 οοᾶγβα ἔοοά οὗἉ οαἰ6. (ἃ ἀγρὸν 
πρὸ ὥρας οὐκ αὐτῶν ὄντα ἐθέρισαν (πρὸ ὥρας 153 τε ἸῸΝ ε2, 
158 ραγαρῃγαβίίο ἔογ [Ἴ3; οὐκ αὐτῶν ὄντα - ἡρτῦϑ, 
οἵ, 1816); 5. Βα5 ἃ οἷεαγ ἀουδίεϊ: ἸΔ0..3 0. τ 58 (Ρ5.), δηά 

«οσιδ.) Ἰ}5 τ δτοϑ; Ἔ ἀρτυαπὶ πο βυππὶ ( ΝΣ ΤΊ; οἵ. ἀη. 
158: 50 ΗἸ.) ἀεπιείυπε, {Γ ἩΠῚ ϑ τὸ -- ἰστῦβ, Τῆς τπουρῆι 

οἵ 15 ὁ, τολαέ ἐς ποῖ λὲς (οἴ, ὁ πὸ, Ῥτ, 2617)---οὐ (Η1.) ἱπ ἃ βεϊά 
ποῖ πἴ3---γουἹὰ οὶ θὲ υηδβυϊαρίς; Ὀὰϊ ἴπῈ 85. ργοῃ. ἰβ. ἃ 
ἀϊβίουγ. Ηδπο Με. Βι.1 55. θυ. Βε. δ3, ογ (Βα. Οοχγὶ) 
προ ( ὁ. ἢγβὲ πιίβγοδά πο, δπὰ ἔποπα πτίζίδη ἴον 3), ἐπ ἐλ 

μῖρλέ. 

ὙΥΞΡῚ] Οτὰ ΤΉΥΡ, ἘΠ6 ἀδυδὶ οοη]. : 1 πρὸ Ῥε τοδά, {πὸ Κι. 

"αζό λαγυεεί νΥ1}1 Ὀ6 τ ρὮϊ. 

ὙΦΡ] 186 ἴῃ Αγαῦ. (56ε6 ὑΝνείΖβίείη αρ. Πεῖ. μεγα) 15. ἴο 
δὲ οἵ σον ἴαΐθ, ὈοϊᾺ ἴξ δηὰ ἀογναίίνεβ Ὀδίηρ᾽ υϑεαά ἴῃ πΊαηΥ 
αἰδατεηΐ δρρ᾽οδιίοηβ, 6.5. ῥαξῆς οὗ γέῤθ σον, οὐ οὗ ἃ ολτ]α δονγηι 

Ἰαέο το ἰϊ5Ξ ραγεηΐβ ; οἵ. [ἴθ Ηδργον, 1. Φρο, μοι ἰῃ ἔμ ααΖογ 

Οαϊοπάας [πβογριίοη (ΡΕΡΟι. 5,., τθο9, Ρ. 20 8.) ργορδθὶγ 

πιϑδηβ ἱἰπὸ ἰαΐο-ϑοννίηρ, 85 δοοογάϊηρ ἴο νείζβί. ἄοεβ δ6γκ 

ἰαζξῖς χα Τυηὶδβ ; ποῖθ {πδὲ ἴῃ 1[π6 Οαἰδηάδν ἔθ6 πιοητῃ οὔ ρὺ 
ζο!οννβ π6 πιοπίῃ οὗ βουνίηρ' ("7}}; δηά 2.] ϑῆρδο, [ῃς λαέσ ταΐῃ 

99» 

οὗ βρείηρ, Ξξ  ὅγγ. Ἰ δον, Ρ5. 1972 (νϊοῖ 4130 ἴω αη. 205 

μ88 ἴπε βδβθῆβε οἵ ὄψιεμος); ἢεῆοα πογα---ποῖ, 85 ΕΝ. ρίδαπ 

(Ὁ), Ῥυΐ---(ΡῚ. 2» έν. : α-Κ. 521) ΞΞ ξαλὸ στοὰν ἐλε ἰαέθ-γῤο ἡγμὲ 
Όνε ἴμθ νἱπεγαγά, ἐ.6. ἴα ροογεϑδῖ ἀπά βοδηίίαδί ἔγυϊξ οὗ {π6 
γεασ. ὙΨΝειΖϑβιίείη᾽ 5 οδ)θοϊίοπβ (529. Ὠ6].} ἴο {π6 ἱπίεγργείδιοῃβ 
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Βδγα ρίνεη οἵ δὖϑ ἀπά ὥρὺ γεϑὲ ὑροπ {π6 πηϊβέδκαη δββαπιρίίοη 
τὲ {πὸ τεξδγθησα ἰβ το φῥωμαθγέρρ ἰτἰῦ65, ἢ, ἴἴ 15 ἔγας, νουά 

ποῖ, ἔογ ἰηδίδῃοαθ, γοῦ ἃ νἱπεγαγά Ἴχοερί ῆδη {πογὰ ασὰ ρθη ν 

οἵ τῖρε ρύδρεβ ἴῃ ἰδ ; Ὀυΐ, ἱξ ἼΠ τεΐεγθησς 6 ἴο {π6 ἀσζῤῥδες ροοσ, 
Ψ8ο ἀγα οὔ] ρεά ἴο δ6 οοηΐϊοηπὶ νν ἢ [πε οοαγβεβί δηά βοδηςεβῖ 

[οοά παῖ {ΠΕ σδη μεῖ, Πὶ5 οὈ]δοίίοηβ [411 {πγου ρΉ. 

ΜΙ] 50 αἱ] Μ55 δηὰ Νιββ. Βυΐ {86 οἰ μίοδὶ ομαγαοῖεσ οὗ 
{με Ιαπάονψπεγ ἰ5 ποῖ μεγὰ ἰπ χυεβίίοη : γά, ργορ. ἼΨ, Βιι. ΒΕ. 
θυ. Οο. 

γ. ΧΩ Ὁ] ἔογ {πε συηπίαχ, 566 ου 127. ὙΤἢα βἰπυ ]ΑΥ ΕΥ̓ 
οὗ 5 τὸ 19 ξιρρεβίβ δὶ οὔθ μα8 ὕδδϑῃ δϑϑι πη διά ἴο ἴπ6 οἵποῦ 

ΌΥ 5οπῖε πιϊβίδκε:: Βυ. ριόροβεβ ἔογ ἴ5 Π38 Ὁ Ὁ» ἌΠΞ, [Ρυ. 
τεὐδθοίβ ἴ5 5 ἃ πιεγα ναγίαπι οἵ 105.] 

8. ἼΔΙΟΣ 1] 566 οἡ 815, 

9. Δ] 50 15. 6οἱδ 6611}; εἴξενμοῖς (10. 4313 «1.) Ἴϑ. 1Ὁ 
οογγθοῖ, οὗ. {π6 τᾶσγὰὲ Αγαρ. ἕογπι Ζλμαδ. (ἀπ, 333); Ῥυΐ τά. 
ΡῬγοῦ. Ἔν, τς ροϊπείηρ, τ θεΐηρ ἱπίεπάεα (εδοῖ εἰπι6) ἰο Ἔχργοββ 
τῃ6 πιοαπίηρ' 2Ζιρεον: οἵ, ζζ--- 8 (Πογὰ ὮΓΠ ΠΡΌ ἢ) ). 50 

Νό. “εΐδν. ἰι. 121; ἴανυυ, ΟΦ. 1. 88. 

ἽΦΏΓΤΙ ὋΝ ὈΨῚ] ἱξ οογτεοῖ, δηά δίκα ρίεάρεβ (ρ εἰἰηρ' ρονγοτ) 
ουόν τς ροοσ. Βυΐ γά. ργορδῦϊυ ὅν, ἴακε 2ὴε ἐμ αηξ (15. 65) οὗ 

{πε Ῥοοῦ ἴῃ ρίεάρε: 58ο Καιιρῃ. Ὀυ. Βι.; Οατᾶ. ρυ, ΤΒε ν. 

οοἤογοβ ὑδαΐν τ τῆ πε σοηϊεχῆ: νν. 8 ἀπά νν.19-11: Βοιἢ ἀδβοῦῖθα 
1ῃς Ξυβατίηρβ οὗ ἴπε Πείρ[ 655, ν.9 ἀδβογῖθεβ {π6 ἱπῃυπιαηίν οὗὨ 

ἴα ποαγιῖεθβ. ϑίυά. ΗἩοπίῃ. νου]ά ρίδος ἰξ αἴογ ὃ (ψ πόζα ἰΐ 
ψνουϊά ἀεβοσῖθα [μ6 νἱἰοίεηοθ ἄοηβ ἴο {π6 26γϑρρς οὗ {πὸ ῥροοῦ, 
ψ 1116 ν.Ὁ ἀσβογῖθεβ {πε νἱοίεποθ ἄοηα ἴο {πεῖν οςϑοσείοηδ); σὰ 

{86 τοροιοη οὗ με βαπιθ ννογάβ ὉΠ" δηά Ὁ02Π" τε βοπιθνηδέ 

δρδϊηβὲ {Π1|8 Ὀεΐηρ ἰ(5 οτρίπαὶ ρίδοθβ. Ὅλα αἱτογηδίνα 5 ἴο 

τεραγά ἰξ δ5 ἃ πηδγρίηαὶ ρῖοββ (ϑρξ. Βὶ. Βιι. Βα. θυ. 51.). 
10, 11. [{ἰπὲ5 100. ἢ} γα διοῖμ δχϑοῖ ρδγαῖεῖβ (ου {86 

Ῥαγίίουϊαγ ἔογπι οὗ ῥϑγβ116}15π|, 566 Ζυγηηδ, Ῥ. 70) δαὶ ἴῃ 41] 

ΡτΟΡΔΡΙ ἐν ἘΠῸῪ οὐἱρίηα! ν ἔογηηεά ἔννο βεομποὶ οὗ 16 88πι 
ἀϊβεϊοῦ. ὙΠ βἰπιρίεβξ Ἰμθοσυ 8, ροιδαρβ, {μδὲ 100 ογίρίηδιν 
ἕο!ονεά 1ρ, δηά {παῖ 104. 116. ὙΠ οἢ 866 πὶ ἰπ ἃ βοπιεννῆδί 
οοτγυρὲ ἔογπι, οοηδιίϊ υϊεα δηοίπεν ἀϊδιίοῆ. ὍΤΒδ αἰζαγηδίϊνα 15 

ἴο τοραγά 105. ἃ5 ἃ ναγίδπξ οὗ ἴδ, δηά 118. ἃ5 ἃ ναγϊδηϊ οἵ δ (). 



168 ΤΗῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 08 

Βυ. 45851:1π|65 [παξ ἴῃ ἰά6α οὗἁ το οοπίγαδε δεΐνγεθη (πῃ σα ἴοη 
οὗ 16 ψογκοῖβ δῃά (Π6 ψοῦῖκ (ΠῈῪ ἀο νψὰ5 οοηνεγεοά ἰῃ ἔνο 
ἀϊβιϊομβ δηά ὃν ἔουγ Θχδπιρίςβ: (815 18 ροβϑβί]ς, τπουρἢ βοδγοοῖν 
Ργοδαδίς; ἔος Βυ. ͵ἰβ8 οοπιροϊ]εαὰ ἴο δβϑϑυπὶ τπαὶ ἐπα ροΐπί ἴῃ 
1ο5. Ὧ85 Ὀ6δη ἴοβε ἐπγουρα (86 Ξυδεεαξίοη οὗ Φη125 23 ἕγοπηι ν.ἴ 
ἴον ψογάς (δαὶ μαὰ ἀγτορρεά οὔ οΥ Ὀεδοοπια {Περὶ ες, δπὰ ἴο 

βϑουγς ἔπε ἰάεα ἱπ ΠΡ Ὁγ γεπάδγίηρ' “Ἅ δεΐννθεη [475] νν 8115 ἴδ Ὺ 
Ῥίε658 ἴδε οἱ," 2.6. ργοάιτιοα {π6 πγδδηβ οὗ Ζζρλέ---ἃ ταῖδμεν γι βοίαὶ 
ἱπιεγργεϊδιίοη. Βυῖ ὄνθη ἰξ Βυ.᾿5Β Ἰδοῦ οὗ 15 δηὰ 1} νεῖε 
οογτγεοῖ, τῆς ἰγαηβροβίἰοη βυρρεβίοα δον ψουϊά τγεπιαίη 

Ῥιοῦαδῖίε; ἔος δυηροῦ δηὰ (πἰγβί, παϊζο μθβϑβ δῃά ἀδυκηθϑβ δῦ 

ἃ το ργοῦδδίε ραὶγ οὗ ραγβ] 16 15π|5 τη παϊςοηθ88 απ πυηρογ, 

ἀδτίκηεββ δηὰ {πίγβί. Εοῦ δηοῖΐδογ ργοῦδρὶς Ἔὀχαπιρίς οὗ βεραγϑ- 

τίου ἐβγου ρἢ τοχίιδ] ἀϊ5] οοδίίοηβ οὗ 1168 οὐ βίην ράγα!οΐ, 806 
41 ααλ (1.0(.6.), Ρ. 219, οη 15. 1151. 

10. Ὁ 3Ν)0] δοουβ. οἴ βέαίο : 6-Κ. τ18». 
Στ: ὈΓ Σ] ἰδὲ 58. [68 πο δηϊδοδάβδηϊ: γά. οἰΐδβεγ ἴῃε ἅυ. 

ὈΓῊΡ (Β6. ΗοηίΒ. Βυ. 411.}, οἵ βἰπιρῖν γή θ᾿. Α ἕδη. οὗ Ὃν, 
τοα1}, ἰδ ἀπκηονη ἴῃ οἰἴδες ΗθΡ. ογ Αγϑπι.; Τ᾽ ἰβ ἃ γυῖο, 85 

76τ. 519 (τά. ΠΡ 3), ἀπά ἐπ 86 Ταὶπι. (Ὁ 129 ΠΥ ΓΥῊΡ ΤΠ", 
πιδη δεγδηρθά ἐγ γυτος ἃ5 (ν 68) ἰῃ ἃ νἱπεγαγά : ΔΙ ἨΨ᾿Β ἵν. 425). 

ΤΙΣ 1] ἄδηοι. ἔγ. ἽΝ, νιαλε ὕἡγεοὴ οἱ. Ἔ ταοτιαϊαιὶ 
ϑυπί, ἔγοπι ὈΣΊΠΥ; οὗ, Ῥαγοδοι, 3 2 ὈΣΊΠΥΠ [6] 59 ὉΓΊΟΜ ΘῸ 
ΡΠ Ὅ ΠΡ ὈΘΡΩΠ ΤΥ. 

Ὁ ΡῚ] 3" 15 ργορεσίγ (συ. Αγαῦ. ἴθ 26χ.) ἃ οαυΐξν,---αϑυδ!ν 
οὔ τς σαν! ἴῃ [6 τΟΟΚῪ στουπά ἰηῖο νι βίοι (ἢ ἐχργεββαά }ιἴο8 
ταῦ ἄοννῃ ἔγοπι {μ6 Π3: δοῖδ, 85 18. 16᾽0, οὗἩ {πὸ σαν! (Ὁ) ἴῃ 
ψ ποῦ ἴ 85 ἐγοάάδη ουξ οὗ (6 ρταρεβ (οἴ. 58 ἷν. 5211 Η.). 

ὙΝΌΨΏ] Ὁι.. (πυρροπίηρ Πεῖά-»υὐδεὴς ἴο Ὀ6 αἰυάδεά ἰο ἴῃ 
νν ἷθ0. 11) ἈΚΌΣἢ (4029), σ»αἹ σεαῦῦ ἴτ ἴοτονε. 

12. "ἢ ὙΜΏ] ννμείβογ (45 δοοδβηῖβ) ἽΨ δῃά ὈΤΌ δ οοη- 
πεοίοά, 85 Ὠΐ. 254 45 76. 2068} (τά. ὈΤΙΌ ἔον ὉΠ), σε οὕ ἐδσ οἱξν 
οΓ »"ιϑη ῥόοῤῖε φγόαη, οἵ ὉΤΟ 15 808)]., οωξ οὕ ἐλε οἱέν τερε ργόση, 
{86 86η88 18 τγεαῖς, δπά δε [| ἴο 55 ἱποοπιρίεἴε: τά. τε 6 
ἃπὰ Μ5 ἕδο'τοο ὈΠ, 26 ἀνέερ' («5 ἢ. 2οῦ; δηά ἀβ βυδ). Ζεο. 
119, ΕΖίκ. 1885 ΠΣ ΓΌ3). 

ἽΝ) Είς. 303: 1: οἵ, ΡΝ, (δ οἱ ἐκ πόλεως καὶ οἴκων ἴδιων 



ΧΧΙΝ, τοις 169 

ἐξεβάλλοντο: πἰβαπος ἔογ ὉΠ, Με. ὈΥΙΞΌ, Βὶ. Ὁ. ΒΕ. ΟΣ; 
δηά ἔογ ΡΝ)", Με. ἸΠή)), ΒΪ. ΤῊ, Τλὰ, ἘΔ15 οὐ ἘΠῚ) (γαίῃιεν ἩΠῆ ν, ἃ5 
Με.), ΒΕ. ΝΡ) (1οη. 211), ἀγὲ τιονεἠϊεα γοντλ (1). 

Ὁ ΟΠ] δ: (νηπίων) Με. Βὶ. Ὁα. Β6.Κ ὈδΡν, Βαὲ (Βυ.) 
“ἐζῃ) ἀεοϊ Θά! βιρροτίβ Ὡδοπ.᾽ δΌΠ, τοσεινιρά, 5. Ἐξὶς, 26} 
40 (ὅπ ΤΠ ΡΙΔ ΡΝ), 76γ. 5 155, 

πΌΣ Ὁ" "Ὁ] υπάἀετείδπά οἰζπογ ὯΞ -- ἐερωίείλ (418, 
ι 8. 2216) πο ὠηραυοινγέμοες (ἴο 1Π6π|)}, ΟΓ “20 ὃ (45 4, 15.Ψ 
4139), διωζέοίλ ἐξ ποέ . .. (ἴο 5 Πεαγί) Ξξ γερανάρί ἐξ ποί. [Οη 
ΠΡΌΣ, 566 13 5.] Βυῖὶ 2 Μ55 ὦ ΠΝ; δηά 50 Θεἶρ. (ζ᾽»εολν. 

333) ατᾶ. Βυ.5 51. ΠΡῸΣ νὴ Νϑ, ρεγῆαρβ τίρμεῖγ. 

18. ΓΤΌΓΠ] 7Άοοε,--- οἰπτίηρ' τὐπ πἰοηϊν ἴο Ρεύβϑοῃβ πιδηϊοποά 
Ῥείογε ; Ραξ Βεζε, 1 οογγεοί, ροϊπεϊηρ' ἴο ρΡεύβοῃβ ψβοηι ἔπ ροεῖ 

5 [πηἰηκίηρ᾽ οὗ οἵ 85 ἴῃ ΗΪ8 πιῖ πα β ἐεγε; οἵ, 15. 2414, 

Ὁ] [2. διά οπβ οὗ ἵνο ἀουδ᾽εἰβ ἱπ (τ (καὶ οὐκ ἐπόγνωσαν 
«ον οὐκ ἤδεισαν) εδγ, νι Εἰοῖ 15 τγιμπιίοα!ν δαϑβίογ]. 

ἜΨ [4 Μ55 Ὁνον, 6: ὀπορεύθησαν, ὁ αὐασι Μου]ά ροΐηϊ 
ἴο ΠΑΝ γαῖμεῦ ἴβδη (Βε. ) 50. (5ο ΜΒ5 ἀε Ἐοββὶ 31): ῃοῖβ δἷβο 
188 ῬΕῚ ἴῃ {6 ργενίουϑ {1π6]. 

14. Ὕ32] νν»ὲ εχρεοῖ ἔγοπι ν. 25. δὴ δηυπιογδίίοη οὗ ρεύβοῃβ 
ψ8ο τίβε ποῖ σζ ἀδγ.εῦγεαδαῖ, δι Ὀεΐογε ἰξ, ἰπ τῆς ἀατίς : τά. στ 

Οβγου, νι. Ἐαοϊξαι. Β6. 56 ἔ. Ῥεγίεβ, Βιι.. εἴο., ν δ τὸ ϑεῦγε 
ἐδσ ἰξρλὲ (οἴ. 2215 τ εἴ τα δεογο ἴμι {ἰπι6); εἴθ, δβ8 3434, 8. 5ο'; 
οὔ, τ, ν. 19 811.χ18 (α.-Κ. 152). 

]-Ξ δλαέ ἀδ νεὰν Κι} : οἵ, α-Κ. τ2οο ; δηά ἴω Αγδρ. Ὦσγ. 
185 (οη 8ὶ 27); νηρΠϊ, 41». Ον. ἰϊ. 8ὶ 84. 

ΤΩΝ ὩΣ] Ῥυ. ἰδ ΤΣ, τροϊηϊκίηρ ὑπαὶ ἐπα πιυγάσγες 
ψουα παν ἢ0 πιοῖϊνα ἔογ Κἰ Παρ’ {πὸ ροοσ. Βιυῖ ἴπ6 ργδοξῖίος 15 

αἰϊεβίβα ὈΥ τπς 54] πι|818; 866 5. 1τοϑ' 9 3). 

225 ὙΠ] τῆς ιδ5ῖνε 18 οι οὗ ρίδοο, διά 1πε οοπιραγίϑοῃ 18 
ψψοᾶκ. Μα., οἱονοῦῖν δηὰ οοηνϊποίηργ, 33} πρτο: 80 ντ. Ὠ1.3 
ϑρέ. Βυ. εἴο. Τα οἷαυβα 58 ργοΌΔΟΪΥ οὐ οὗ ρίαοθ, δῃὰ βῃουϊά 
[οἱονν 1δ: τὰ τῇς ρεῖ ἃ βι:0)]. ἔοσ ἽΠπ ἴῃ 15, 

15. τη] ἴοπο, 85 3 (866 5.). 

Ὁ ὉῺΒ ὝΠΟ] “εἰείλ, τε ρμέδέλ οπ, ἃ Μασσιοουεγίηρ' ἐν 
ὉΠ ὝΠΌΠ, 8. τοἱ εἴο.): ῈῸ) (405.), ἃ5 ἘΖζίς. 4οἷϊ, 

35 
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τόδ. [ἌΓ] οϑέγ. ἱερ ἀπ δου. (Ὁ}53) 85 οἴϊβη ἰπ ΝῊ. (5εβ 
ἐχαρίεβ ἴῃ [μονυ) : εἴἰβεννμογε ἰπ ΟΤ. {πε νΌ. 15 σοπϑίγιβα τ Ἰ τ 

ἃ, Ἐζίκ. 88 τό. 102. Απι. οὗ, Τῆς ὡξρσέηρ ἑδγροιρ ἰταρ! δα ὉῪ 
{Π6 νΌ. πᾶν ὃς ἰο ραίπ επίγαποα (Απὶι. 92), οὐ Ἔχί (ΕΖίκ. 1.212}; 

Ὀυ. τεπάειβ “"ϑἱϑα ὀγεελθῃ . ... ατ5" Ὀυμϊ ΨΠΥ δὴν οὗ (Πὲ 

οἶα5βεβ πιδητἰοηθα ἤεγα 5ῃουϊά παρὰ ἴο ἀΐρ' {πεῖν ννᾶνὺ οἱ δἰ (Πού 

οὗ οἴμασ- ρβορίθ᾽ 5 πουβ8β (νοι ἐπε οἷ. ΠΣ δἴϊζεγ [8 βἰηρ. ἽΠΠ 
ταοϑβὲ παίυ γα! βυιρρ 6β[5), οὔ {μεὶγ ουνη (νοι ψουἹά ργείδγαθ! 
δὲ Ἔχργαβδβϑά Ὀγ 158), ἰ5 ποῖ ουνίουβ. Βδηάοδγ: μα ἀΐρρειῃ (5 
ΨΥ) ἰπ [6 ἀδγκηθ558 ἱπΐο ἤουβεβ. ὉΠ5 15 ΒΟδγΟΕΪΎ ΔρΡΙΙσΔ 018 
ἴο οἰϊπος πιυγάεγεγβ οὔ δά ]τεγεῦβ; Ὀυϊ πιοδὲ Δρρ σαῖς ἴο 

Ὀυγρίατβ ψῆοβα νἱοΐεπί δηΐγυ ἱπῖο {πὸ ννδῖεῖς ἀπά οἷδυ- θυ 

δουδ65 οὗ Ραϊδβϑίίης ννὰ5 βροΐκδη οἵ 85 ἃ οὐἰζρρίρρ ἐλγομρὰ (ΓΓΙΠΌ, 

Εχ. 221, ]6γ. 256; οἵ. κλέπται διορύσσουσι, Μι. 619). ὙΤῇε 
ΡτΓΟΡΔΌΙΥ παῖ "Ὁ (ππεπεϊοηΐηρ᾽ [86 τ] 6 ἱπηπιεαϊαίοῖν ργεσεάεά 

106 (ἀεϑοσι δίηρ᾽ ἃ ργονεγθϊαὶ δοιίν! ἐγ οὗἩ πὰ {μ]6ῇ) 15, ἐπογείογα, 
δῖεδαί. Μογϑονογ, ἴπ6 ργεβϑεηΐ ἰοχί ἄρρϑᾶγβ ἴο ἄδνοῖς ἵνο 

βἔϊομοὶ (“Ὁ Ὁ) ἐο ἴπ6 πιυγάεγεγ, ομθ οὐΐγ ἴο {πε με (195), [Ὦγοε ἴο. 
πε δάἀὐυ!ίεγεγ (165 Ὁ. 9); 186 ἐγαηβροβίἰἴοη ρῖνεβ ἔννο (149: 164) γβί Ποῦ 
τπᾶπ ἴμγεα (149. 185. 160) (566 θεῖον) ἴο {με (δεῖ. Ὧι. ἀείεηά5 {πε 
Ἔχί βίϊηρ᾽ ἀγγαηρεπιεηῖΐῖ οὗ [π ταχί οηα (πδ στουηά {πδἰ {πὸ (πίε 

ψὰ5 ἴοο νυραγ ἃ ομαγᾳοίογ ἴο ΡῈ νογίῃ πιοσα {πδῃ ἃ βἰηρία 

ΒοΠοβ. Υεῖ ἃ ἔυγίποῦ ροΐηϊ ἰῃ ἕδνουγ οὗ οοπποοίίηρ᾽ 155 ἢ 
106. ὩΠΙΟΝ δ ἴΠ6 ϑδπὶιῈ {ἰπ|6 ἔδνουγβ βεραγαίίπρ' 165 δά 160 : ἴῃ 
166 ἼΠΠ 18 δἰπρ'., ἴῃ 1δὺ ἸῸΠΠ ἰβ. Ρ]. : Βε.Κ νου]ά αβϑίπηαία ὉῪ 
τοδάϊηρ ὯΠΠ ἴῃ 1δὉ οσ, νυ τἢ 35, ΤΠ ἰπ 18, Βα 1 166 κοα5 ψἱτἢ 
146 {Π6 σἴηρ, 5 τῖρῃε; ἀπά 1 1δ0 ροαβ νυ 199 [ἢ Ρ]. ἴῃ ὃ 15 γίρδε. 

ΎΒοη ἴδ Ξοοοηῃ Ὀαρίηβ ν. δ ὉΠ ἃ σαηογαὶ ἀδβογίριίίοη οὗ τῇ 6 

δνοίϊάοτβ οὔ Πἶρδι ἴῃ {πα Ρ]., ἴῃ 16.105. ἀρβογῖραβ [ἥτε οἷδϑβθβ οὗ 
τπδπ βεραγδίεϊυ ἰῃ πε βίπρ.., δηά {θη 160 1 (ἴῃ ΤΡ γρδα 77.) 
οοποΐυά65 ΜῈ ἃ ραπεγαὶ ἀδβογίριίοη ἴῃ {πὸ Ρ].---ἃ γεν παίυγαιὶ 
8Δηἀ δρρτορτγίδαίβ αγγαηροπιθηῖ.) 

16. 22 ἸὩΣΓΠ] πᾶνε σοαϊοα ἐλονιδεῖυες τ, ἢρ. ἴοτ τλιξ 
ἐλερισοίυθς ῤ. 800 ΟΠΪΥ Πογε: [86 ΟἸΪΥ Ρᾶ554Ρ65 οἰϊεὰ Όγ Ρ5. 

δηά [μονῪ ἔου ἴπε βᾶπιῈ βθῆβα ἴῃ Αγϑπ). 18 [5 ἰπ 7. Ἰο6, {π6 

800., 88 5 γ3ν, 92, [1 Ἰοῦ ἰβ. ἃ [αἴ (52 π.}) δαυίναϊεπε ἔον ὈΠγν, 
οἵ. 6-Κ. 1353.] 
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τός. (ὰ (Θ) ἀρτεεβ τ ΜΑ͂; Ῥυὶ “195 15 ἴοο 5ῃογί δηά 175 15 
ἴοο ἰοπρ; ἔγδῆβροβθ, ἐπογείογθ, 1ἽΠν ἰὸ 155." (Βιι.). 

17. 3] Ῥυ. ΤΠΞ5, 9. Βε. ΤΡ, ἀεβίγογίπρ' 186 ἔογοῖ 86 ἢρ΄. 
οἴ [δε Ηδθρ.; δηά νψουϊά 3 (ν. 26χ.) θῈ δι 8816 δγΘ ἢ 

ὙΠ] ἢ 15. 580 οἰοβεῖυ οοηηβοίεαά ὑπ δ (ηοία 35) [δὶ ΥἹ.5" 
ψουά θὲ Ὀεζίεγ. 

ΓῊΠ3] Τα. ΠίϑοΠ (οὗ, 15 γ571), τυῖτῃ ΠΌΡΩ (οΥ ἃ 5υποηνπι) 
ἴοτ πιοῦν (γερεαϊεά ὉΥ δγγοσ ἕγοπι 3) [8 οοπιπίοη ἔογηι οὗ ὄγγου: 

566 ταν, 2 γτη5, Ὁ. 295 [.]. 

18. ἘΦ ὉΡ] 50. (τ (Θ); δαὶ (οξ. ") Βα. Βε. Οο. ὅρ. Ὁυ. 
Κααρβ 38, πιαικίηρ' 188 (“1 ποῖ ψ ΠΟΙ οογγαρί ἢ) {με επά οἵ Πἴ, 

δῖ ρίνίηρ {[Π6 ψνογαβ ἃ βίγαϊηεα ββηβθ. 

Ὁ ὯΒ Ὁν] Β6. (νἴτα 49) ὈΘ" Ὁ, ««Βείογε ἐπεὶς ἄδυ" 
(οἴ, 15); δυϊ ὯΡ πηδϑὴβ ““»ποῦδ ΒΜ ΠΥ," ποῖ ““2αδς στοὰ» 
ΒΜ ΠΥ." 

ὉΔῚ ΤΥῚ ΓΒ "Ὁ Βί. ΒΕ. Βυ. Ηο. Ὀ9Ὶ5 ΟῚ Π08᾽ 
“40 γεδάδγ (5. 1610) τυγηδίῃ ἰονγαγάβ {Πεὶγ νἱπεγατά,; Ῥασδιιβα, 
νὶΖ., {μ6γὰ τα πὸ ρυΆρεβ ἴῃ ἰξ ἰο ἐγεδά, [[η Ξ8Ἐῆᾷμ [πε 5απὶε βἰηρ'. 
500]. 845 ἰῃ κ᾿ σβαρρϑαζβ δος [6 ρῇ. ἰῃ 0 Τῇα ἰάϊοπι ἰ8 85 ἰπ 

1 5. 148; "5 ὙΥΊ, δλα τον οἵ, ἰ.6. ἐο, ἃ5 Οη. 3533. 

1ο. [2] 85 Ρ5. τογῦ: 8ε6 Ζόχ. 5.ν. Ὁ), 1, 6πά.] 

ὝΝΌΓΤ 2ΝῸ] α-Κ. τος, -τι βου ρη τς ΕἸΠρ568 ἰβ βαγά : 5 
δηά ἢ αἰβο βαίΐδησε εδοῦ οἴμε νῦν ἱπιρογίδβοι γ᾽. [Νογ ἀοββ {πε 

ν. γ͵6]4 ἃ βοοά Ἔχαπιρῖε οἵ 2: 2: 2; οἷ. }όγγης, 171. ἀπά Ρ. 182.] 
1: 15, βονδνεγ, ἀϊβῆοιε ἴο επιθπᾶ βαιβίδοίογγ. (ὁ ἕογ δε 
ἸΝΌΠ Πα5 εἶτ᾽ ἀνεμνήσθη αὐτοῦ ἡ ἁμαρτία, Ξεεπιϊηρὶν (ΒΙ.) -Ξ 
Ἰ ΠΝ Ὸἢ (ἐς σεζοα γο»),---ἔ. 6. [6 βᾶπιε οοηβοπδηΐβ : Ἐ αἷβο μα5 
2εοοαέωηε δέμσ. ““ὅπον τννϑῖεγ᾽" πᾶν ἢᾶνα Ὀδθη βρεοϊῆεά 85 

Ῥοογ ἰῃ αυδ]ϊγ, ἀπά ποὶ ἔδξα ἔγοπι ἃ βουγοθ, 580 {παΐ ᾿ξ γδρί αν 

ἀτγίθββ ᾧρ. [{ ἰβ ροββίδία ἐπὶ Ὁ ἂπά δ᾽ σγαγα οτίρίπαι!ν 
νατίαπίβ, δἰιεγνναγάβ σοπιρίηδα ἱπίο δὴΦ Ὁ; Βα. οπιὶῖβ Ὁ Ὁ. 

Οτίπιπια ΜΌΠ οἰ Ἴρου Ὁ Ρ) ὯΠ Ὁ ΠῚ; δυξ (Βι.} ψουϊά 
ποῖ ΜΝ δε Ρτγείδγαθ! 8 το δῦ [5 οἵ ᾿ (1411:19) τπνουἹὰ 
ΕΧΡγαβ8 ἴδε σοπιρατίβοη πιο αἰβι ποι; δπά ", ἴξ τ νψόγα 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, πιρης θ6 γο-υντ ἴδῃ πο ἔογοι δ ἩΘΠΙ ὨΝΣΘΠ ὌΝ, 

(Ρ5. 1τοϑ), οὐ ἸΠΓὴ ὈΝΘΠ δημθ) (φῸ ἐρτοη ἴο 5860]). 

20. ΓΙ ἼΡΙΩ] [86 πιβο. γῇ. ὃγ 6-Κ. 1450, (πουρὰ ἸΡΡῸΡ 
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νουά Ὀ6 δἂῃ δαϑὺ επιεπάδίίοη. ΤΠ βἰγυοίαγα οὐὨ ἴδ νεῦβα ἴ5, 

Βονενθύ, ὑπυβυδ], σοποϊπιϊηρ οὗὨἨ ἕουγ οἶαιι565, ἰῃς ἢἤγβε (ἤγϑα 

Ῥεΐϊῃρ' νοῦῪ βῃογί. ὍὙποβα νῃο (δίηϊς {πὲ πηοῖτα νν}}}] ποῖ ρογπιῖ 

τη5, δοοογάϊηρ!ν δπιθηά; ἱπουρὴ βυγεῖνγ {π6 σοηίοχὲ ψουἱά 

πιαῖτε ἰξ ρίαίη ναὶ ὈΠῚ ννᾶβ ἰηιςηάδδά, δηά Βιυ.᾽5 οοηϊεηίίοη 

ἐμαῖ, 1Ε τδ6 ψογά νεγε τίρμε, ἸΘΙΤῚ οὐ ᾿ϑὲὲ ὉΠῚ πουά Ῥε 

εχρεοίαά, ἰξ5 πιο ἤδη οἂπ 6 πιαϊηϊαϊπεά, Β6. Πυ. Βυ. ον " 
τοαὰ Ἴ᾽ δ ἫΨ ΠῚ ἸῸΡΌ 3ΠΔ ὙἸΠΞΟΝ, ἸῸΡῸ ὩΠῚ ἰβ5 ὑποχ- 
σαριϊοηδδϊε (οἴ. ἸΏΡ5 “ν, Βα, 419, Β6ὴ; Ῥυΐ Πδη, το Ἰυάρε 
ἕγοπι ὑϑᾶρθ, ουἹα πιδαη ΟὐΪν δὲς (ρῃ γϑίοδ]) ἐοϑέπσες (Ρτ. 255), 
οὐ λὲς λαμρλέέπσες (18. 21} 11); 16 18. τπ5 ποῖ “εἰπε Ογῦςςε " 
(Βε., Βυ. ἰοχί) ; δηά ““βεῖπε ξγλοδιηρ" (Βα. ποῖθ)ὺ νουϊά δ6ὲ 
ταῖμεγ πε, ὙὍΒε οοηΐοχε βρϑαῖκβ ομἱυ οὗ ογάϊπαγυ πιεη, ποῖ οὗ 

οὔθ οὔ ψποπὶ ““ ἐχαϊἰδίίοη" (ἴὩ δὴν β8εῆβὲα οὗ {με τνογά) πηὰν Ἂς 
Βρεοίδι!ν ργεάϊοαϊεά. ΠῚ ἕογ ΠῚ 5 τυ ἀοιδία!. [Υ̓εἰ ἴἰ 

τοηγαΐηβ ργοῦ δ Ὁ ]6 τὲ Ἴ5 νοὶ ͵5 ἫΝ ῬᾶγΑ116] ἴαῦπι ἴο ἸΠΠΩΘΝ (οἔ. 
{πὸ Ράαγδῖ]ε}5πὶ ἰῃπ 18. 545), ἴΠ6 οπβ ἴθγπιὶ ϑἰδησάίΐηρ δἱ ἴῃς 

᾿ Βαρὶπηϊηρ᾽ οὗ (ἢς ἢγϑβί 1ἴπ6, {π6 οἴποῦ δὲ τῆς δηά οὗ ἴδ βεοοπά 
ἢἶπ οὔ ἃ 3:3 ἀϊβείοῃ---α ἔγεασθδπὶ δηά εβεοιϊνα βοῆδπι οὗ 

ῬΑΓΆ116115πὶ (ταν, Ζογημδ, Ὁ. 60.). Τὸ δνοϊά πὸ οδ)εοξίοπβ 

υτρεὰ ἀραΐηβὲ ΠῚ, γα πιῖραὶ τεδα Πρ (οἴ, Ῥ5. 835) ἀπά 530 
οδῖαίη, ὈῪ δάορίϊηρ᾽ 4150 {π6 ἀρονα δπιεηὐδίίοη οὗ πὸ ἢγβί [ἴης, 
δ εἤξεοϊδνε δηά ται οΔΠ}ν ταρυΐαγ αἰεί οι : ; 

ΤΙΘ βαυᾶγε οὗ μἰ5. (ηδέϊνθ-) ρίδοβ ἐογρειθε Ὠΐπι, 
Απά Π΄58 πδπια ἰ5 γοι ποι θοῦ 0 πλοῖο; 

{π6η οἵ, 187, 

ΓΜ] ῬΏΘ 11 ποῖ πιθδῃ “"ἔδεά βινεθεῖυ οα " (ΕΝΨ.), δυὲ 
πᾶνε ἴδε σοπιπίοη ὅ'0Γ. 86π56 οὔ ἴδε ,,, ἴο σμοῖ. 

ΔΙ] Βυ. ὩσΠη, πϑεα 6551. 

21. ΓΜ] πῦ, ἴο φγχδθ οε, 15 υδεά ἢρ', οὗ ἔοο5 ἀεῥατέμνίμρ, οἵ 
οἰγίῤῥέμρ ἃ οουπίτυ (Μίο. σὅ; οἵ, 76γτ. 65), δηά δνδὴ (1 ἴπ6 ἰεχὶ 
8 τρῃ!) τὰς λοαώ (16. 216 ἹΡῚΡ 9}; αἴϑο οὔ {πε νυ ἱμά (]εγ. 
2233), οὐ ἄγε (10. 2οῦδ), ,εοαδέμιρ οηε ρεορίε ; δαῖ ἰξ ἰ5 ἃ βίγδαηρβ 
ἢρ. ἴο ι.ιΞ8 οὗ οπε ““δεβοίηρ" (45 νὰ πιΐρῃξ 8840) ἃ ψοπιδῇ ψῆ0 
ἰ5 Ὀάσγεη. ζ νι"; Βε. Βυ. ΧΠ, ἐξ ἐγεαέσέλ (84. ἃοο., 885 Να. 

τοῖδι σ 5. 2554 41.). ἜΣ 
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ΣῊ] 6-Κ, γοώ, Ἐά. 50". 

22. “ἢ ὙΦ] Τῆς 5ιδῖ. πιιβὲ 6 σοά---τμοίμπον Ηδ ἰβ ποῖ 
ῃδπιεά, ΨΗΘίδοτ, 85 359, ἔγοπι ἃ βεῆβα οὗ γενεγεηοα (Π)].), οὕ 

ΒἰΠΊΡΙΥ ἕγοτι 115 Ρεΐηρ' Ἔνίἀδηΐ τΌπὶ [δ οοπίεχὶ ννῆο ἰ5 ἱπίεπάδα 
(ὈΪ. οπ 439 οἰίθβϑ ἔογ τη15 818 1.218 167 2οῖβ 2231 εξ 2753 4019), οὐ 
νυ βοῖπεγ (Βυ.) ἔπε πδπις 5μου]ά 6 τεβίογεὰ (ἸΠ23 ὝΣ ἽΦΨΌ Ὁ). 
ἸΦΌ, ἴο ἐνγιστο οτί, οονεξέμωθ, ῥγοίοπρ, οἰβενν Ὦοτα οὗ πιοῦν, 5. 3611 
1092 (οἵ, Νεῖ. ο᾽), δηρεῦγ (Ρ5. 855), Βεταὲ ἴῃ {π6 βεῆβθ οὗ 

»παύριξαένιΐνερ. ἐγ ἐξ. ΒυΉΙ, ΒΕ. ἸΠ22 ὙῸΝ ὍΣ ἽἼΨΌΙ, “ἀπά 1ῃ8 
ταὶ 2γοίορρς δὲς ἐζ ΌΥ Ὧϊβ βιγδεηρίῃ,᾽" πιδϊκίηρ' τς ὍΝ 
Βιἰπιβ6 1 ἀδίεγπιῖης [86 Ἰοηρτῃ οὗἁ Π΄58 1; δὰ: (Βι.) ἔπ αρϑηξ 
(ν.33) ἰα αοά. Β.3 ΒΕ. Κ ιι., αἰϊδοδίπρ᾽ ἐπα οἷαιιδα ἴο 3: δπὰ 
τα Κίπρ' ἐπα ψοάϊεθ5 [6 βιιδήεοί, τοδά Ὁ" (τ ἀδυνάτους) ἔοτ 
ὈΣϑΝ, εἰνίηρ ἴπ6 οἴαυβεα δὴ δηιγεῖν ἀϊβεγεπῖ βϑθῆβο, σμα 

ὥγατοείλ στοαν (ἴο ἀεβιγιοίίοη: 8. 2ϑδ, οἵ. 109) δέσης ἐλαΐ γα 
ονένλένρ' ἂν Ἀὲς νιήρλ, 

χὰ ν.] ἃ οἰγοιιπιδίδηεϊα! οἷ. τε τὐλδηε (ογ Ζδοιρ) [6 
δε] ονοῖῃ ποῖ, εἴο. (425, 15. 45" δ, Ρ5. 4418 139016; τ, 140, 6πά). 

ΥΩ] α΄ Κ. 876; οἵ, οα 45. Βυΐ τά. ργοῦδδδῖν ἸΠ3 (50 
3 Μ55: ἴξ σαπποῖ 6 ργονεά παῖ (τ »γσααῖ γ»2). [Τῇα 
βἰηρυίαιβ ἴῃ ᾽3Ὁ.-ογρ', ροϑθ---ἰ ράγαῖοῖ (45 ἴῃ 244 ἰοὸ {δε 
ΡΙ. Ὀτθϑι ἰῃὰ 335. που ρἪ {Π15 νου ποῖ ὈῈ νἱέμπουξ ἀπαϊορυ 
(2159 π), ἃγὲ ϑδιιβρίοίουβ. [ἃ ψουἱϊά 86 ΘΑΞῪ ἴο γεϑδά Ἰ2ῚῸ" 
ῬῊΣ ὈΘΙΡσκο (οΥ, 1655 δαδὶϊγ, ὉΠ. Π2). Ὅα. (αἶες ΒΙ.) οοπηβοῖβ 
8:0 ὙΠ} 38... ΒΙΟΝ 5. Εἶτα 33. ΘῈ ἴῃ (πα οἴηρ., δηὰ αἷξο υἱεῃ 

330 Ώογα Π6 ἐπιθηάβ ἴο 511: γϑδάϊωρ' ὍΒ᾽ ἔοσ ὈγΡλ, Ὑ»Π ἔογ ὉΠ, 
δηά ΠΡΌ" δῷ ΥῈΔ ἴον πΌΣΡ Ὁ γν (ἔδιι5 ροιείηρ τἱὶά οὔ ν5 (5ε6 
ποχί 5.}}, Β6 οδίδίῃβ ἃ ροοά Ῥαϊδποβά ραγβ 6 15πὶ ἕογ 330, 38, 

1 δε 15 ρυηϊβῃεά, δα τγϑοκοῃβ ποῖ οἡ ἢἰ5 11ξδ, 
16 δο ἰ8 ρυ!εά ἄονῃ, μΒ6 μᾶὰ8 τὸ δορο οἵ βηάϊηρ' 

Βυρροτί.] 

23. τῸ3Ὁ] 1 οοτίδοξ, αὐυβὲ θ6 ἔογ πΌ30 τόσο; Ῥαΐ (π]5 15 
ΜΟΙ ἴογοεά, Κά. (Βυ. Β6.) ΠΌΣ; οἵ, 2 ΟἩ. 2010 (πιοτδ 
ΘΟ ΠΟ τ Γἢ δοο. οὗὨ οΡ]., 85 αη. 2οῦ ΣῈ» ὙΠΠΣ πὸ, οὐ Νὰ. 
2135 τῶν δα ΠΣ ΓῸ κθλ: Ζόκχ, 679α, 8). 

ὙΠ] 80, ψἱτπ ἃ ἄυαϊ ογ ΡΙ. ἤουπ, ΟΠ 7 ἔπι65 (α-Κ. οἵΖ 
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[144 τ 5. 1445, Ῥγ, 298]; ΟΙ5. 248, δῖ. 2οδ; ννείρῃε, Οο»ιῤ. 
Ο᾽. 158): ἢ ἃ οἶρρ. πουῃ, 866 οὔ 255. [Βυΐ {6 ἔογηι 
Βεσγα πΊᾶΥ ὃ6 οογγαρί: [Π6 [ἴπ6 15 βΒῃογέ, δηὰ (τ (ἀλλὰ πεσεῖται 
νόσῳ) ἀρρεαῖβ ἴο ἀϊβξδσ ἔγοῃ 38 : ΓΤ Ὁ τψουἹά δε ἂῃ δαϑῪ 
δπιεηάἀαιίου, Ὀυΐ ἀρδίηϑί [πε ὑ5ᾶρ οὗ (ἢς ὈοοΪκ : πγρις Ὁ ποτα 

ἀϊδῆσυ!.] 

24. ὙΞ] 8 ΝΕΓΥ ταπιαγ κα ὉΪς ἔογπι : ἈΡΡΑΓΘΠΕΙΥ ἔγοπι Ὁ, οὗ 

1π6 ἔογπι 53), δϑϑυπιβά ἰο πᾶνε θθθὴ ἃ [{ ἔογηι οὗ ὈΥῚ; οἵ. 135, 
6η. 4933: Κόη. ἱ. 335}., α-Κ, δο»». Βαΐῖ, 1 16 νοῦ ἐ5. γίρμι 

(υ.1.), τότε 15 πὸ γβάβοῦ ΨὮΥ ἸῸἢ 5ῃου]ὰ ποΐῖ θὲ γεϑά. 
ΣΥΝ] [86 58΄. πιᾶγ βίδηά, ὄδνθη ἰξ γ91} ὃ6 τεϊαϊπδά (οἔ, [6γ. 

4116 ΣῈ ΠῺΣ Ω Π330): [Γ᾽ ἰϑγὴ 6 τεδά, ἱΐ, οἵ οουγβα, 

οοσαϑίοῃβ 0 αἰ δηοιγ. ὙΠΟ Ρ]. ἴῃ 99) 15 πιθγαῖν δοσοπιπιοάα- 
εἴοπ ἴο ὅγυ. δηά [,δῖ. ἰάϊοπι, ἀπά ποῖ ργοοῦ (πδὲ ἴ8ε ἰγαηϑίδῖογβ 

γεαδ ὈΣ, οὐ ἀνε ᾿Ὁ2) 1): ΕΝΨ. μανε “" “δεν τὲ ποῖ"; δηά 
τπεῖν ἰγαηϑίδίογβ οθγίδίηἱυ γοϑά 0,2). {πὸ ν. ἀδβογῖίθεβ (85 ἃ 
ταδτῖς οὗ ἀοα᾽ 5 ἔδνουτ) ἴπΠ6 αυϊοῖς ἀηα δαϑὺ ἀδαῖῃ οὔ Π 6 ὀρργαββοσ, 

ν6 πιυϑὲ τεπάδγ (Εν. Π6]. Ὁ1.), ““ὙΒΕΥ ἅγὰ δχαϊβά: (γε) ἃ 

{{||6 τυ Ὡ]16, ἀπά ΤΠΕῪ ἀγα ποῖ" (οἴ. 1 ὉΨῸ ὙΦ, Εχ. 1γ6 αἱ.) ; 11 
ἀεβογῖθεβ (45 ἃ πιαγὶς οἵ ἀοά᾽5 ἀϊδέδνουτ) ἢ15 ταρί ἃ [411], ἰξ 15 
ποσὰ πϑῖυγαὶ ἴο γεηάδγ (πουρ Βα., δἀὐορίπρ (Π6 βᾶπιθ νίαν, 

τϑηάογβ 85 Εν. εἵο.), “ὙΠΕΥ αῇα δχαϊίθα ἔογ ἃ {π||6, δῃά ἘΠῸΥ 

6 ποῖ; οἵ, γοδαϊηρ σἱτὰ (τ (τὸ ὕψωμα αὐτοῦ), Βὶ. Ὁυ. 
Βο.Κ, ἰογν, “Τὴ ὀχαδίαξέονι ἴα Ὀὰϊ ἔον ἃ {ππ|6, ἀπά δε 15 ποῖ. 

2211) α-Κ. 6»; οἵ. ἸΠ55, εξ, τῆ; ὉΠ, ο.. 22. ἽΘΌ 

το 86 ὄνοι ἠέ ἴοτο, ῬΒ. τοῦ'β, Οοῖ. τοῖδῇ : ἰπ Ῥεβῆ, οκῶιο 
βἰαπάβ ἔογ ΠΡ}, ταπεινόω, δηὰ «"οἿ ἔου ΠῸΠ οσ ΒΡ Π ([5. 

255 265). [δυ: (ςρ. Βε. Ἐ) τεδβ ἼοΠ, ἼῈρ", θν 411 ἰπ 188 βἰηρ., 

βυρροπίηρ παῖ {π6 Ρ γαῖ τνογα βυδβεςαϊοά ἰῃ σοπβεαθδησα 

οὔ ἰγ θείην πιὶδυπαάεγδίοοα ἃ8 ἃ νΌ. ἴῃ [ῃς ρῇ. Ὑεῖ νουἹά 
βιοῦ ἃ 5ουθδὶ δηιεπάδγ πᾶνε νατίεὰ ἴῃ ρΐ. επάϊηρβ---Ὦ, οπος, 

ν» ἵνῖος 2] 
59] 5 -- 26 ἐοέαϊ έν 97 αἷἱϊ ἐδλέηρε, 15 ταῖμοσ σοπιπιοη ἴῃ 

Ιαῖς Ηφδ. (2 6“. 05, 2Ὁ, δ); θὰ Παγαΐγ ἴῃ ἐπ ββῆβα οὗ αὐΐ γππθτι. 

Νυ. 1639 ἴ5. οοπιραγεά; δῖ Ὁ Ν ἢ9 ἰΣ] ὮΝ 15. ἠοΐ ρδγδ]!εἱ 

({ορ. ταῖμει] τ ΟΒ. 2913 θηά). [. ὥσπερ μολοχή -- ΓΆΡΩΞ (3ο2), 89. 

»ιαϊζοτος, οὐ ταἰέ-πσονί, ἃ ἀεβογὶ ρίαπε, ψνῃ ἢ στονβ ἀρυπάδην 
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ἴῃ 5]: πιδῦϑῆθθ ἀπά οὐ {π6 ββογεβ οὗ {πε Μεαϊϊεγγαηεδη δηά 
Βεδά 85ε4. Τῆε [] 'π ᾿ βίο ΡΥ βυρροτίβ ἃ ρἷαπί (Β6.). 

ΧΕΡῚ] ΥῈΡ 5 ἴο γατο ἑοροίλο», λέ οἷοσα, Ἔβρεοὶα!ν οὗ ἴδ 
Βδηά (Ὀι. 157) δηά πιουί (ς. 515); Πογα, 1 οογγεοξ, γιατ ἐλόνι- 

«οἶνός ἐοροίλο᾽, σορέγαοξ ἐλογεδοίυός ἴῃ ἀδαίῃ (1. Βα. : ΕΝΨ. αν 
ἑαζοη ομέ 977 ἐλθ τοαγν, ἈΝ τὰ. αγ ροίλεγοα ἔμ, ατα ὈοΪἢ ἴοο ἔγεβ 

Ρδγαρῶγαβεβ : ΑΨ}. οογσθοιγ, “ΗδΡ. αγὸ οἰοσθα τ). ΟἹ. 

Ηοηὶ. ΜΒ ἤδη. 538 ἈΧ3Ρὴ (ἔοσ θυτῖα!, Ηο5. οὅ, ΕΖὶς. 295; ὑπάυ!γ 
δητοἱραιίηρ 5, Ὁ 1.}; Βε.Ἶ 5ρέ. ἈΒΌΡ᾽, “γῈ ῥίμοξοά οἱ (813; 3.0" 

οὗἉ πι8]1ονν5). 

γ00)5}] 80 ΡΒ. 373, Απ ἱποογγδθοῖ ἔογπι ἔογ 9) ({π ρδιιβ6), 
ἔοτι ὕρο---Οδὶ, ἱ ἔς πιοαπίηρ 86 αγὸ τοϊβονεαῖ, ΝΊΕ. ἸῈ ἴε θ6 ἄγ 
οὑξ οἵ (566 οὐ 145). 

25. ἽΝ δ ὉΝῚ] οὖ, 

Ὁ Ο] τά. ὈΨᾺ; 2 Μ55 μανε Ὁ δ᾽, ΟἿ, οἡ 13}. 

ὉΝ ] δὲ ΟὨΪΥ ποῖα 45 ἃ βυῦρβί. ὙΠ τ86ὲ 5 δρδίηβί 

Δηδίοργ, δπά ἐπε πιδϑδηΐηρ' οὗ διε: τά, ῬΙΟΌΔΡΙΥ ΣῊ Σ 866 18. 4033 
ΤΡ ὨΣΠ ΤῸ (οἴ, ΓΞ, 15. 4017 4.111. 13). 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥ͂. 

2. ΥΩ] Ιηξ πρὸς . ΜΠ ἔογοο οὗ ἃ βυδϑβί. ; οὗ, ἼΘΨΩ, 18. 

1438; ἽΧΕΣ (ἰὴ ρ. ὝΧΒΠ), 1 5. 1538; Εν. 8 τοόο; 6-Κ. 859 (δυῖ 
εἰιῖβ ἔοσπι ἰβ βοΐ πιδπεοηθά). 

ΤΡ] 1 ἴῃ ἴοοβε ἀρροβίξίοῃ ἴο ἐδ 5, ἴῃ ΒΡῈ οἴ, οἡ 12}, 

4. ὙΠῚΜ] 186 8ξ., 85 ἴῃ ἸΠ5 5, αη, 115.15 (-Ἐ 12 εἰπι65}; 
πϑλθ, 16. 1τ9ὅ; γπδή, Ναῇ. 118 1 (α-Κ, οἵά; ννερδι, Ο. ΘΟ». 
155). ΟΕ,, ψ ἃ ΡΙ. που, 2433, (τ μὴ γάρ τις ὑπολάβοι ὅτε 
ἐστὶν παρέλκυσις (ἀδίαν : ΗΡ 248 πιατζι οἰϊοά Ὀγ Βα.» ΕΡΜΗΣ 
ΌΥ ὑπέρθεσις τῆς τιμωρίας) πειραταῖς (-Ξ Ἴγ), ΗοΒ. 6); 
πειρατήριον τα Ὕ), 19:3, ση. 49", Ῥ8. 17 (18)39); ἐπὶ τῆσδε Ὃ 
οὐκ ἐπελεύσεται ἔνεδρα παρ᾽ αὐτοῦ; πιβδησο Πὰ. ΒΕ. ἰπ δὲ, 
“«Απά δραϊηϑὲ ῃουι ν»}}} λὲς αγεδιεδλ οὶ ατῖϑα ὃ" 

5. Ἵ9] {πὸ [,μΑἴ, σαΐδο τε δυδηι: εἰβενβεγα, οχοθρξ 1 8. 2΄ 
πρϑϑ πον ΤΡ Ὦ} (σβαγο τῃς ἰοχὲ 8 ἀυ.; τ. Οοπιπι.), ΟὨΪΥ 
αἱ ἃ παρ., Ἐχ. 1438 (ἼΠΙΣ ἼΡ ἽΚΨΣ 6), αἱ. (2 κα. γα4ὅ, 3). 
ΝΡ} ἡ δῇονγ [86 οαφως ῥομάθης; Ὅτ. τ24; Ο-Κ, τ434; οἵ, 

15} γοἱδν 3:8, Βαυΐ 47) Μ55 Βανε μὸ δίοηδ. 

ΤΩ, ἔοσ ὅπ, ΔΙ, 18. 1219. (οἴ. ο. 411 ὅπη); δηά πὸ 

ἄουδε δῇ δεγοῦ ἔοσ ἱξ. (ἃ ἐπιφαύσκει. 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥ͂Ι, 

2. ΥΩ ἐιὉ] ροεεῖςαί ἕο ὁ πϑ κὸ Ἴζιθ; 80 Ἐ; [5 40" δὴ 
ὈΝΝΝ τε ΝΣ 15 ἮΝ ἼΨΕΡ, 509}0 δ ΓᾺΞ, 2 ΟΠ. 1419 ΠΡ γικῦ: 
Ο-Κ. τὺ, 155» (4). 

9 895] ἃ οἰγουπιβίαηεα! οἴδιιϑθ αι δ! γίπρ᾽ Κ7Ὶ]} τα σέγενιρέλ- 
ἦδ:5: 866 Οὔ 123. 

3. ΓΤΆΣἽΠ] 5866 ου 5}, 
50] αοοονεϊρ ο δουπάδηοε τὸ σαδμμάαρέζίν (Ζ6χ. κι6 ὶ, 

9144), ἐβρθοίδ!ν ἔγεαυεης ἴω Ομτ. (Ὁτ. 2Ο7'.9 ρ. 535 (πο. 2)). 
στᾶ. ὝΡ, ὁ ἐλα δοονέελ; Ἐϑῖκ, Βε.Κ ΤῸ (το αββίπυαῖο [86 "πο 
ἴῃ ἕογιι ἰο 2 δηὰ 33). 

4. ὮὋ ΓΝ] Ὅπ τἰἢ δοο, οὗ ἐπα ρογβοῃ ἰοἱά ἴβ γαῦὲ δηὰ 
ἀουδιδη : 2 5. 1551 τὰ, ἼΠ Ἤ᾽; 2 Κ. γ9. Ὁ ἸθῸΠ ΠῺ τΔΥ 6 
αυΐϊΐϊδ παϊιγα!Υ υπάἀεγβίοοά 85 “" ἐξ (6 Κίπρ᾽᾿β ραΐδοθ᾽"; 70. 1γὅ 
ὈΜῚ ὅτ ἐπα ρεορίθ τορογίεα χδοιέ (45 [6γ. 2019) : 4157 πᾶν δ6 
εχρίαἰπεά ὃν 6-Κ. 1175; ἴδογα γοπιδίῃ8 ΟὨΪΥ {Π}8 ραβϑαρὲ δηὰ 
ἘΖίς. 4319, Βά. ργορδδὶγ ὃ (Εχ. 199 «1.}) ἔον τρκ ἱπ Βοίῃ ; [οσ 
ν Πυ., ἰγοαῖ Ὃ Γὴς 85 δαιιαἱ ἴο τοίζά τολοδο ἀθῖῤ (οἴ. Ὁ); ἢν τὰ 

«οὐδὰ ἐλό λεΐῥ οΥ (εκ. 86α, τορ), 15 ταγε, δηὰ [ἢ Θχαπιρίβϑβ οὔ ὁπ 

Βιουηά οΥ Δποῖμογ πιο οἵγ 1658 υποογίδίη: 866 αη. 41 4055, 
Μίςο. 48; Ῥαΐ οἵ, Ὁ», 1 5. 145]. 

5. [[ἢ γοϑρϑοῖ Ὀοίῃ οὗ γγιμπι ἀπά ραγαῖ]ο15πὶ, ἴῃς ἰοχὲ 18 
Ορδη ἴο δβιιβρίοῖοη. [Ι͂ἡ Δ (ππηῸ ῥοπὴ 1π6 τῆγίθπὶ 8. νΟΓΥ 

δηοπΊδίοιι8 (2: 3; οἵ. Ζονγηες, 176 61.}, ῬΑ γα] 5πὶ ποη-Ἔχἰβίθηξ, 
ἀπά ἴπὰ οξεβυγα βεΐψεθῃ " δηά ἢ νεῖυ ΐρῃῖ; ἱξ, τἱτὰ [μογ, 

ἘΝ ομ, ν᾿ ρίδοα (8 δίπηδκῃ ὑπάες ΓΘ, ρδγδ 16} }5π| ἰ8 

οδίαϊπθά, δηά ἃ γηγίπηι (2 : 2 ψ δίομ, [πουρὴ ὑποοπιπιοη ἴῃ 

700, 15 ποῖ πηπραγαϊ!οἰδὰ (1718 ω.}; (6 ρατγίίουϊα ἔγρε οὗ 
Ρδγα 6] 18π|, δΒονανοῦ, ἵπουρὴ ΟΟΠΊΠΊΟΩ Θηοιρὴ εἰβαννῃογα 
(δόνες, 75 ἴ.), νου 6 νϑῦν ὑπυδυδὶ ἰη ]οῦ, ἀπά (6 βεῆβε ποῖ 

αἰτορείμες βαιἰβέδοίοσγ. Τῇ δπιεπάφίίοηβ πνμϊοῖ πᾶν Ὀθθῃ 

177 
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βυρρεβίεα οὨν ρδγ υ οὈνίαῖε 6 αυσϑεοηδθῖε ἔογπι οὗ ἴπ 6 νϑῦβα, 

οὐ [αἱ ἴο ἱπίργονβ {πε βθῆβθ. [π δάαϊοη ἴο {π6 οοη]εοΐαγεβ 

ποιϊοεά Ῥεῖονν, ἴπ6 [Ὁ] οννΐηρ πιᾶν Ῥὲ πιοπίϊοηεᾶ: ὈΝΝΒῚ Δ ἴοσ 

ΘΝΡῚΠ (ΒΕ. 7); ἰπβογέ 80, 00, ὙρῸ, οὐ {86 {|6, Ὀεξογα 

πππῸ (Βυ., 1" Ὀς οοηδίἀεγεά ἴοο 5βογί).) 

[ὉΠ] Δ; νὰῖ ἃ (-ΞΞ- Θ) μὴ γύγαντες μαιωθήσονται; 

Σ μὴ θεομάχοι θορυβήσουσιν ; ̓Α μήτι ῥαφαειμ ὠδίνουσιν, α11 

τοδαὰ ὈΝΒΊΠ; δηά 50 ΕἸομίεσ.) 

ογγὉ] 1 οοτγεοῖ, ΡΟἿοὶ οὔ ἊΠ, αγὸ ᾽παγ6 20 ἐνεηεδίσ 

(ργορεγίγ, ἰξ βθεπιϑ, ἴο ζωγῃε οὐ τοῦ δ ἴῃ ραΐη, πθη, πιοῦὰ 

ξεπογαῖυ, ἴο φμένον ἴῃ ἔεδτ), (που ρ Ἢ ἐπα Ῥοΐεἱ ἀοαβ ποῖ οοουγ 

ἴῃ {π6 58η56 οἵ »παζα 20 ἐγενιδίθ: τ6 ΗΠ ΩΡΟῚεΙ δΠΠΟ ἄοα5, 

μονόνογ, πιθδη (159) τορήζλέηρ᾽ ἰπ' ραΐῃ τΞὶ (πιεηί8}}γ) ἐογυμθηέθα. 

Οτίπιπιθ, Βυ. φ π᾿, «ἐἐγοηδῖα Ὀείογτε πἰπι"; δυῖ ἊΠ ἰ5. οοη- 

βἰγυδά οἠἷγ ἰτμ Ὁ0Ὸ (Ρ5. 969 4].}) οἵ ὩΡθῸ (Ρ5. 1147}: δ) δηά 

ἽΠΒ αἷβο ἅγ οοηβίγυβά ποῖ ΨΠΒ 5. Ῥυῖϊ νἰῖϊξῃ [Ὁ οὐ Ὁ. 1 

ὠθηην 15 ἀεεπχεά ἀουδίαί, νοῦν ογ ἈῪΝ ταυβὲ Ὀ6 τοδά. ΑΝ. Ἂγ6 

ονπιϑα (ἴο ὕόγνμι, αἶϑο, ἰὼ ΑΝ. ἴοσ δίηη, ν.18, Ὁι. 3218, Ῥγ. 269; [ὁ 

"παζό, ο. τοῖ; ἴῃ ΑΥ̓͂. δηά ΕΝ. ῥ5. οοὗ; τᾶς σλαῤέη, 58. ΠΣ 

ΑΥ̓͂. ΕΝ.) 15 ἃ πιϊβγεηάδσιπρ ἄυθ ἰο ΚΚίπιομὶ (ΠΥ 5»): μη 

ΤΑΔῪ ἱπάεθά πιθᾶῃ ἴο φίυα δέγέλ ίο (τ. το δε ἐπ ῥαΐη αλτ8), Ὀυϊ 

ποῖ ἰο Μὺ»ηποῦ σλαρθ: ἴο ὅσ δγομρλέ γογέδ, Ἀοσνανεσ, 15 οοῖ μογο 

ἃ 5υϊίαλίε βθηβε. [44, ΕἋἰομβίεν. γ2ο)Π᾿--Ἰ οου]ά Ῥεῖῖονα {π6 

Τϊδηβ ψεγα ἰῃ ἰαδουγ, ἀπά {μεῖς ἀδῆδης βρίτς βηάίηρ' υἱΐοτ- 

δῆρα ἴῃ γοῦ ; Ὀυΐϊ [15 ἰδ νειγ ἐογοβά.] 

ΤΠ] ΞΞ ππῇ οὕ Ἢ ΠΟ, 85 6η. 19 [Ὀυϊ Ππεγα Ρροβϑβίθυ τῷ 

νι ὠραἴον}, ἘΖίκ. τὸ [πετγὰ Ροβϑίδίυ τ (ργοϊθοιηρ) ,ϑορε ὠμγι67} 429 

4618 (26χ. τοῦδα, 111. 26 [ἀ-Κ. 1190}. Βε. ἡβοάϊ!βϑϑῖγ, Ἰδῆι 

[[γ», ΠΠΡΌ.---ηά 50 ΕΒεϊοῖ, ἴο ἱπιργονα πε ρῥᾶγδῖ!ο] αὶ δηά 

ανοϊά ὈὉ "ΠῸ ἕοσ Ὁ "ΠΌ]- 

ἘΣΤΌΣΙ] Μ6. Β..1 θα. Ηοηίμ. 5:. ὈΠΟΘΡῸ (πϊέμουξ ἢ), 
«Βδηδαίῃ ἴδ ᾿νδίοτϑ ἀγὰ {μεῖς ἀνα! !ηρ5" τῷ σῃοβο ἀννο ]πρ5 ἀγα 

Βεηθαίῃ ἐπθ τυδῖογβ ; [δξ {Π15 15 ῥροογ ἰῃ βθῆβε, ἴῃ δάαϊτίοη ἴο 

ἰεανίηρ ἴμ6 ταγίμπι (2 : 3) 885 υοδιίοπαθία, δηά {πὸ ΡΑΓ8116115πὶ 

85 ἱπιρογίεοι 45 ἴῃ 446ᾳτἪίΟῈω Εἰοδίον Ὀϑϑλ, σαγγγίηρ' ἔογναγά ὨΠ--- 

οογγεοῖδά ἴο [1--ἶἴο ν. δ]. 

ό.. .. ΓΟ ΤῊ .... ὈΥΣ] οἵ. 24. 
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ἢ. Υ72] ἔογ ἴα ρίορ. ἴῃ ἴοοβα δρροβίξίοῃ ἴο ἐπε βυβῆχ ἴῃ 
Υ), 566 οὐ 129, 

το 93] ἃ Ροεί. οοπιρομηά -- ΠΌ 3, (ψ παῖ 15) πο αμρλί (ον. 

τιόα, 5536, 3). 
8. ὉΣ ὙΕ] ὙΝ, νὐτα “ ἱποοπιρίεθῖθ τεγοοβββίου " οἵ 18 

ἴοπε; δε ἴοης οἵ ἫΝ Ρεΐηρ τῆγονγη Ὀδοῖς, Ὀδοδιιβα οὗ {πε ἑο!ον- 

ἴῃ ἴοπθ- 5011. (0.8), Ὀὰξ ἐπ6 Ἰοηρ νονσεὶ οδγ γεϊδίπβά, που ρἢ ἰῃ 

ἃ οἷοδεά ἰοηεΐθϑβ 5011., ὉῪ ἴπθ πιείπερ (6-Κ. 297; Βδεοζ, 

Μείλερ- ϑοέδιρρ, δὶ 13); οἵ. Νυ. 2453, 

9. ἘΠ] Τῆο ῬΙ. ον πεζὰ ; ὈῬυαϊ (Β6. Ὠ.}) (δ Ὁ πιᾶὺῦ Ὀ6 
ἀϊειορταρμδά ἔοι ὅδ ϑ5) ἴῃ νηοῦ οαβα ΠῚ ὉΠ] 86 τεδά, 
ΠΣ, ἀβυδ!ν ἰο ἑαζα λοϊά οὗ, Ὧδ5 βοπιοίπηεβ, ἰῃ βρεακίηρ οὗ ἃ 

Ὀυϊΐηρ,, {π6 5ββῆβα οὔ ο μαϑζδη ἑοροίλον(ι Κ. 610; Ηοΐξ. 2 Ο[. 98); 
Ὀυϊ ποτα, ἰξ βϑθθῆιβ, ἰξ πιυδὲ πανα (48 ἰη Νεῆ. γδ οἵὗἩ ραΐθ8) π6 
Ατγάᾶπι. 5β6ηβε οἵ λοζαέρ' (στ ἃ Ὀδτ), 2.6. οὗ τλιέέέρρ,, οἱοσῖνρ᾽ ἐπ 

(5ο ουἹ -- κλείειν, ΜΕ. 6᾽ ἀπά οἴϊεπ; ΡΒ. 115-116). 
ΓΘ 28] Π53, 5 τ Κὶ. τοἱϑ, ἔον 53, τυ μίοι ἰ5 τεδά ὉῪ βοπια 

ο Μ55. Βυΐῖ τλς ργοπουῃ ἴἰβ πεεάεά: τά. (ΗἹ. αἱ.) πΗῸ9 
(π΄ -- τ Ι: τ. δαριοῖδ, χχχὶ ἢ; Ο-Κ. οἱδὴ) οὐ ᾿θῦ3. Ὅυ. 
Βε.Κ 3 8, μοϊάειἢ ἢγπι πε οογγεθ᾽- έονιθς οὗ ᾿ἰβ [ἤγοηθ; δα 
ἊΒ ἴον ΓῚΣΒ 58 8 ἀουδίξι ἔογπι ; 387 Ἵν᾽, Ζεο. 149, 5 ορβη ἴο ἴπ8 
βυβρίοίοῃ οὗ δεΐηρ δῇ Ἔτγογ ἔου Π)ΒΠ Ἴ᾽, 85 2 Κ. 1415, 7εγ. 4128, 

20 Ἐ. 69} ; ἱξοοττεοί, αἴϑο, Ὁ)38, {κε Γ)Β, Ζερῇ. 116,5, 2 ΟΠ. 261, 
Ὑ111 ππεδη ργοῦδῦϊν “γέ δα σογηόνς, δαζέονεοτείς : ἴον ΓΒ, Ῥυ. γ8, 
866 Οὔ 1193, ΕῸγ ““ρ᾽ΠΠ4τ8" (ϑίγαμδη) ἴπδγα 15 πο βιιρρογτί. 1.Ε. 
Ηἰὶ. ννε. Βυ. ΒΕ. ἔογ Π53 ροΐπι ΠΌΞ (Ρ5. 814, Ργ. γ ΝΌΞ {), μος 
γποορε; Ὀυΐ 50π16 ἱπιροτίδηϊ ἔδλοϊξ γοϊδίϊηρ το {πὸ βἰγαοίυγα, οἵ 
Ῥεγηιδηθηΐ ογάεγ, οὗ πδεανθη οἵ δαγί νοιυἹὰ Ὀ6 ἐχρεϑοῖεά, γαΐποῦ 

τπᾶπ ἐπα πηϑγα οἰοβίηρ' ἱπ οὗ {86 ἔδος οὗ ἐπε πιοοῦ, τυ βείμεσ ὉῪ 
οἷουάδ ογ ὈΥ 8η 6ο]ρ56. 

ὙΦ] 80, ἢ ΜΘΘ ἴῃ ρεηεγαῖ, Κιι. αἱ. ; Βδογ--- ρα γν 
(566 ρ. 48) οὐ ἴπε δυϊπογυ οἵ ἴννο ροοά Μ55 (Ε -Ξ ἃ Εγδηκξιγι 
Οοά. οὗ Α.Ὁ. 1294, δηά Η -Ξ οης οὗ Ηεἰἀεηἢε!πι᾽5), δηὰ ρδγαν 
Ὀεοδυβα δποίδηξ γεπάδγίηρβ (υ.1.) ἀπ ἐχρίδηδίϊοηβ ργεβαρροβα 

9, ἴο «ῥ»εσά ομέ, τοὶ ν᾽, ἰο σοῤαγαίε οὐ ἀὐυΐάε--- 8. ΤῊΣ 
Ἰατίον 18 δἰγπιοϊορίοα!Υ Ῥεϊίεῦ; ἴογ, βονανεσ {πὸ ψογὰ ὃ6 
ἐχραἰπεά, {86 πιοδηίηρ ἰ5 δνυϊ θη! οῤγεσάέρηρ ομέ; πὰ τπϊ8 
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18 ἐεχργεββεὰ ποῖ Ὁγ ἼΒ, Ὀυὲ Ὁγ ΡΒ, ΤΠδ ἔογηι ἰ5 ἀποπιδίουβ : 
ἷπ ΔΩΥ͂ οΆ56 ἴξ 18 δὴ ἰηξ, 408. (ΗἸ. 6. εἴο.), ποῖ ἃ ρῇ. (ν ποι 
νου]. Βα 1618), ἴο Ῥ6 Ἔχρίαίποά ὃν α-Κ. τ13λΔ. ΑΒ ἰξ βίδηάβ, 
ἴτ 15 ἃ υδάτ ταὶ ἔογπι, ἀενεά (Ὠεϊ]., α-Κ. ς6) ἔγοπι ἃ Ρ᾽ Γ΄ εἰ 
σ, νυ ἃ “ δυρποηΐς ̓"ἢ σἤδηρα οὗ τῆς ἔγϑι  ἴο δ᾽, δηά οὗ {δε 

ββοοηά ἴο ἢ, οἵ (Κη. ἰϊ. 464) Ὀγ ἀϊ5δἰπιϊ]δἰίοπ ἔτοπι ΘΒ (ἐπουρ ἢ 
γ᾽ Ὁ ἰβ ἴο σοῤαγαΐσ, ποῖ ἴο «ῥ»ααῖ οἴ. Βυΐῖ ἴπεβα ὀχρίδπδιίουβ 

δῖ6 ΠΙΡΏΪΥ αγιϊβοῖαι ; δηά ἴξ 15 ἴδ πιούς ργοῦδθϊςἪ (πα ἸΏ. 15 
τα Γοῖν ἃ ἰοχίυδὶ θεγοῦ ἔογ ξ28--- τσ ποῖμογ [Π15 Ὀ6 νος] Ζοά (Ηΐπ)., 
διδάε (»}78.), 0.) ΕΒ, ογ Ὀεϊίεγ (Βα.) 18 (Ἰηξ. δ08. ἔτοπι δ, 

ἴο εῤ»σαδ σε). (ἃ (Θ) ἐκπετάξων, Ὁ οι, ΖΦ οἽ, Ἐ Ἔχραηαΐε. 

10. ΔΙῚ ΡΠ] "π , 1Ε οογγθοῖ, Μ11} πιδᾶη ἴο οὐγυμρεβορίδα; 80 

Φὶ πρόσταγμα ἐγύρωσεν, Σ᾽ ὅρον περιέγραψεν, Ἐ ἰετπιίπυπι 

οἰγουπχάοαϊξ δαυΐβ: οὗ, ὅγγ. ΨΕ οἱγοιρεέυί, οὐοα (ΡΘ. 1217 

ἴοι Βα Ηδῦτει5) οὐοιρηωκχε, “Ὧ6 ἄγει γομῃα ἃ οἰτοῖα 

(53... Ἶοσι φ") οὐ ἴδα δαγί"; Ἰδιὦ», ἃ οἱγοῖδ, γῦρος, Ῥϑ. 

1217; δῃά ΠΡΠΌ, ἃ οὐγυωνϑορέδέγρ᾽ ἰπδίτυπηδηΐ, ἐ.6. ἃ οογεβαες, 
15. 4418: [ΟΥἿ αυοίεβΒ ἔτοπι 2 οἠΐν ΜΗΔΆΠ 2Π, Ῥυ, 85 

(Ξ Ἰλι.» τῷ.» Ηδεῦ. “νὴ ῬΠ3), δηά 7 σπήλ 38 πὴ Ψ 
Υ 

ΤΞΙΠΣ ἼΘΙ (ΞΞ ΠῚ 2Π), ἄγστο ὦ οἶγοῖδ, ἀπὰ βἰοοά ἴῃ 118 πκἰάϑὲ, 
ΡΠ, 88 γὰ8 ροϊηϊοθά οιξδ«Άοη 14, πηεδηβ οογμοζλένρ ῥ»εςογίδεσ---ἰι 
ἀἰϊβεγεηϊ δρρ᾽σδίίοηβ, ἴπαγα ἀπά 148 ἃ 2γοφογίδεα ἐρεῖ ἴῃ τἰπγ6 ; 

Ποῖα δηὰ 380 (866 ».), 1 ΒΗ͂ ἰ5 τἰρϑς, 18 1} πιθδη ἃ 
ἐὐρεῖξ ἴὰ 5ρ808, οὔ ἃ δοιν ; ἴῃ 76. οἿ5, Ῥγ, 859 (ρπ Ὀνδ 15 792), 
Ρ5. 1489 (411 οὗ τι 868), βονανεῖ, ἴ86 ββῆβα ἕδογϑε, ογέμαποσ, 

βυδῆορβ--ἰη 76Γ. οἦ5 02) ἰβ {π6 λγείραὶ θουπάατγ. Βυξ ἐδα 
Ι Ῥε. 85 ὈΜῚ Ὁ Ὁ ἈΠ ἱρΠβ ὋΝ ὈΦ ὈῸΝΨ Ὁ3Π2 δίγοηρίγ. 
βυρροτί5 (6 οοπ͵εοίατε (Μίομ. Ηΐ. Βυ. Ὠυ. Βε.; οἵ ὅ 
ῬΡῪ ὙἸΦῸΡ Ἢ, 9 ἸΔιϑ.» Σα ϑ) ἈΠ ΡΠ-τογ δϑέϊογ, 88. ἐδιε 
ὉΠ ογΑ] ἔογπι ἴῃ πα 2 Ρρ. οὗ ΜΝ γοΡῬ ἰδ ἀϑυδι!γ ἱπίγαηβίεῖνα 

(α-Κ. 6γδό), ἈΠ ῬΌΠ.---8 παῖῃ »παγζϑα οἱ ἃ οἵγοῖα (ἴ[ὰς ΠΟΙ ΖΟΩ) 
οὐ ἴδ ἕδος οὗ ἰδ ψνδῖίεγβ : ἕογ {π6 βθῆβα οὗ ῥρη 566 Ργυ. 859 
γε ΟΊ ἸΡΆΠΣ (υη]688 ὅς ἸΡῚΠΞ ἰβ ἰο Ὅς τεδά), αἃ5 ψε]} 85 871, 
Ιπ 2216 (5ΞεῈ ».}, 15. 405 ἽΠ πιυϑὲ ἀδποῖα πο νϑυὲ οὗ πεᾶνθῃ 
(ἀρρδγεῃεν) γϑϑεϊπρ' ἀροη ἴπ6 Βοτγίζοη. 
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[19] Βε.Ξ “ργρβ. Ἴ"," ἦδ. ““8ε παῖῃ ἀρροίηιεα"; ἃ νΌ. 
νου]ά ἱπιρεονα {πε ρδγα}]ε!}15πι, Ὀυς (ἢ15 15 δοδγοαῖν {πῸ νΌ. {παῖ 

ψου]ά 6 ἐχρεοϊθά μογε.] 

11. ἼΒΒΥ 1] Δι. γα) πιεδῃβ (ἀπηοηρ πιδηγ οἴμαγ (Πϊη 55) 
ἰο φωΐθον οἵ Ζλγοῦ (οἵ ἴ[ῃ6 6γς), δηά γῳγωζε ἰο Πα (με ννἱηρ5); 
866 [1,8Ἃπὸ, Ιττ6π, ὁ: δηὰ [(ΟΥΥ αὐυοίε8 ἔτοπι ὅ 10. οὐ ΠΡΟ. 
ῬΒΡΉΠΟ (-Ξ ἢγθ8η}), ὅπ. 4418 5 ΒΡ, δηά «λοδᾷ 'ξ (τμ6 Ρ1Πὰγ 
βυρροτγίίηρ᾽ [Π6 Ραἴδοθ). 

12. ΜᾺ] 50 (1) 15 ἴο σδὴν μῷ (15. 5116 τ 7εγ, 3156 ἸΌΠῚ ὨΥῚ ΚΝ 
γϑ)); Ψ ΣῪ (2) ἴο δε σὲ γεςΐ (οῦ ἴπ6 δἰ γπλοορΎ οὗἉ Ὀοΐῃ νογάβ, υ. 
26χ.}; ποῖ εἰβενβγε ἴῃ Οδ] ; Ὀαΐ ἴῃ ΝΕ, }6γ. 4γ6 ἢ 2, τόῥοςο, 
δηά Ὅς 511} 1, δηὰ ἴῃ ΗΠ. [6τ. 312 σοἷ 4]. ὙνΒίομανεῖ νῖονν (Ὁυ.5.) 
6 δάορίεά οὗ ἐπε πιεδηϊηρ᾽ οὗ ἴδ ν., νεῖμεν ὃς ἰ5 ἰακεη ἴο γεΐδγ 

ἴο πὸ 2γέςθη ογάδσ οὔ ἴπ6 ψογά, οὐ ἴο ναὶ νὰβ βξυρροβαά ἴο 

δανα Βαρρεηδά δἱ [15 ογεδϊίοη, εἰπε οὗ ἰῃ6β6 γεηδδγίηρϑβ σϑῃ Ὀ6Ὲ 

δαϊυπίεά ἰο ἰξ : ΗἹ. Πεϊ., δἀορίίηρ {π6 ἔογπιοσ, γοη δ οζέγς τῷ 

(απ «αὔἴεγιναγάβ οδίπιβ, ΌῪ ἰγαηβῆχίηρ (Ὁ) {πὸ πιοηβίεν, Εδμδῦ, 
βυρροβαά ἴο δᾶνε ἀϊβιυγθεα [{), 580. ΚΕΝ. ; Ὀ]. Ῥαᾶν. τοπάδν φμΐοζ 

(πιακίηρ᾽ " ράγα!βεὶ ἰο ἢ); Βα. Ῥε., δάοριίηρ᾽ {π6 ἰαἰΐετ, γεπάθσ 

φμίοϊοα (οἴ. (τ κατέπαυσεν), Ὀυϊ τυ. τεπάοτβ σζέγγθα τ (ἴῃ τῃ6 
56η886 οὗ, ἰηοϊ (δα ἴἰο {π6 οσοηΐαδὶ τ ἱἢ Η πβο; οἵ, Παίομεβ, ΖΑ, 

1911, Ρ. 2 [ψῆο ἱγεδαίβ ")ὴ 88 τηθδηΐηρ λό οομφμογεα, δπὰ 
νἰγίυδ!γ δαυὰ] ἴο ὁνώζωξιε ἴῃ Αὐγὸῖξ Τίανπαζ ἐμαϊωεε ἴῃ τΠ6 

ΒαδυἹοπίαπ Ογεδίίοη Ταθϊεΐ, ἱν. 1. 48}. Α8 (υ.5.) {πὸ ἰδίίεσ 
νίενν οὗὁἩ [Π6 τηδδηΐϊηρ οὗ {πΠ6 ν. 85 {πΠ6 πιόογὰ ργοῦδθϊε, ἀπά 85 

Ἀυ.᾽5 ἱπίεγργείδιίίοη βεθπβ σγαϊυϊτοιβ, φωΐοζοα---οὐ Ὀοζίοτ, 85 

[815 5 {πε 86η586 οἵ {π6 Ηἴ., τοῖς φμίοΖοίϊ---ἰς τῇς Ὀεδί τεηἀοτίηρ. 

[9 (θυϊ 45 ἴγοη, ἰη 7821. 1805, νν6]} ροΐωϊβ ουῖ, ποζ (ἀ) 56. 

Ἴ.] | 
ἸΣΟΣΙΓΙὩἽ] ἃ βογίραι δἴτογ ἔος ἸΠΆΣΠΣΥ; οἵ, 5ἰ πη] σα565 ἴῃ 

76γ. δ 178 4,28. [πη ΕτθηβάογῆἘβ Οολίαλ τοο-Οολίαλ, οι, [μετ 
8 ἃ δῖ οὗ 62 βυοῦ γαηβροβίτίοηβ, νη ΐομβ πᾶνε Ὀεεη οοττγεοίεα 

Ὁγ ἴῃς Μαββογδῇ. 

13. τρῦ 1].)},πίγησος τὸ αΐγ ; βαῦϑι. ἴον δάϊ., ἃ5 Εχ. 1712 εἴο. 
(Ὀτ. 180, 1). [Ὁ π΄ ἐιῖ5 οοπϑιγυσιίοη, ἐπε 11π6, οοηιαἰπίηρ' πὸ 
νῦ., ΠΊΔΥ δαυδιν τε 11] ἀδβογῖρε ραϑδὲ οἵ ργδβεηΐ---οἰἴ ποῦ τΠ6 

Βεᾶνθηβ (δγθ) δῖγ (5ο 3), οὐ ἴπ6 βεανβηβ (ννεγα) ἔδίγ (5ο Ἐ).] 
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ΟΑἰεβεῦσ. Β6.Κ ΤΡ; θυὶ ΠΊΡΟ᾽ 5 αυϊα οούγθοῖ βυπίδοιίοδ!!υ. 
Τῇ γ' 8 οοπηπιοη ἴῃ Ατγάπι., θυϊ ταῦτα ἰη ΗΘ. (νΌ. Ρ5. 165 7; 

ἽΝ, ἡ. 40 ὑ; ὙἼΒΟ᾽, 76τ. 4319 1; ἼΒΙ᾽ Ὁ σορηαία) : ἴῃ Ατδπ,. 
τ πιθδῃβ 20 δὲ 7417, ἀϑυδιν ἴῃ ἴπ6 βθῆβα οὗἉ ἰο σϑϑρε Μαΐ» οἵ ροοαὶ 

ἴο ΔΩΥ οπὸ (-- Ηβθρ. Ὁ 2 20), Ὀιυϊ 4150 ἴῃ ἴπ6 βϑῆβε οὗ 20 δέ 

δοαμζέμὶ οὐ ὄδγίρλξ (ΡΒ. 4272, μῶ (1), 4.9. οὗ ροϊά; οἵ. 

Ἰρὰ τοὸ ἜΣ, 18. 3377 41.)ὲ. [Τῇἱ5 ἀδέδηοε οἵ 38} ἰ5 ργείεγαδίε ἴὸ 
τπδὶ οἵ Παίομεβ (ΖΑ, 1911, Ρ. 3). Ηδ τοραγάβ ΠἼΡΦ 85 3 ρέ. 

ἔεπι., με δι]. Ὀαΐηρ' ΥἽ" ἴῃ ἢ, δηα {π6 τηδδηΐπρ'᾽ οὗ ἼΒΨ, 20 «ῥγεασά 
ομδ: ἴον π|5 πηδδηΐηρ (380 δἰγεδὰν Εδ.) π6 δρρβαΐβ ἴο {πὲ 

οὔβϑουτε ΒΦ δηὰ ἴο ἴπ6 Αβϑυγ. ἐμραργμρι, ο σῤγεαά ομξἕ (Ὠεϊ. 

ΗΒ 684); οἴ. "ὃ-ρα-γἐ-έγενια ςα-βα-γα- ἔμ, τῤγοααῖ ομέ ἀΐς ποὶ 
(σγθδίίοη Ταθῖεὶ, ἱν. 95). Βυὲ {π6 οοπδίγαοϊίοηυ δϑϑιπιοά ὉΥ 

Ῥαιο 65 ἰ5 πχοβῖ ἱπιργορδῦϊθ, ᾿ἢ ΟὨΥ οὐ δοοουηῖ οὗ [18 ἀδϑίγαοιίοη 
οὗ τῃπ6 ραγα]]ς5πι, δηά {πὸ βίγδηρ οοπιδίπδιίοη ὅν δὲς τρίγί 

ἀὲς λαηπάᾶ: ἴὲ βμβουϊά Βα οὈνίουβ ἐμαὶ ἰδ τπ8 ροδῖ πιθαπὶ αοά 

βργεδά ουἕνσμἴπε πεᾶνθηβ, ἢ νου πᾶν νη ἼΒΦ; δηά 

(ἱπιπιοάϊαἰοῖν Ὀείογε πρϑῆ, 280) ἴὰ νου]ά ποῖ μὲ αἰ ῆους ἴο τεδά 50, 

1 τ86 ἀ:βηου γ οὗ ἴΠπ6 ν. 15 ἴο Ὀ6 βυγπιοιιηίοα δἱοηρ Πδομ6β᾽ 
1ἴη65, Ὀαϊ 566 θεῖον ου πόρπη. [ἢ νίαν, δβοίνανογ, οὗ [ῃ6 νατίδηϊβ 

ἴῃ 85 (μο,Δο) δηά (ᾷ, ἢ ἰ5. ποῖ οεγίδίη, δνεπ ἐβουρ [π6 ββῆβ8 
ἐχργαββοά Ὁγ (ἀ ᾿β ποῖ δοοερίδδίθς. (ἃ γϑηάθγβ] κλεῖθρα δὲ 
οὐρανοῦ δεδοίκασιν αὐτὸν -- τ ὈῸΦ 3. [π᾿ 45 Ὁι. 
42} (0). Οη Ου.᾽5 υ8ὲ Οὔ Π15, 566 ἜΧορ δἴο 4] ἡ. ; Ὀὰϊ {Π6 ογ Εἰοΐβπ}8 
οἵ αυ.᾽8 ἱπτογργεϊαίίοη Ὁγ] Βυ., δηὰ αἷδ. ΟΟΑ͂, 1805, Ρ. 592 [ἀτδ 
ἴῃ ρατί δἱ ἰϑαϑί ἐογοϊδία ; 566 αἷξο αῦονθ.0 Α {πἰγά αιίεπιρί ἴο 

οοπηοοὲ 15 τ τΠ6 ΒΑγ]οπΐδη τηγίῃ 18 ἄτα 10] Πγοη (82:1. 
1895, Ρ- 130 ἢ), ψῇο ῥιόροβββ ἕο " 5Ἴ2᾽ Ὁ ΠΊΠῚΣ [(οῖ 
πη, ἀπά τοπάθτβ, 8.» ἐλα τοίρεῖς οΥ ἄσαυεη ἀθ ὄγοζα λθν' (ον ἀΐγη), 
2.6. ἴα πιοηδῖες τηθηςοηδά ἴῃ ἴῃ6 ποχὶ [ἰη6; Ὀὰΐ ἰδ πιᾶῪ Ὅ6 

ἀουδίεά ψῇηείμοῦ (π6 ρῆτγαβα ἴπ6 ννἱηά5 οὐ λεαυθη ἰβ νοῦ {{ πε 

πογα, δπά {π6 ργοπουῃ, γεξογεϊηρ ἴο ἴπ6 οδ͵εσξ ποῖ παπιδά {1 ", 
ἰ5 αννϊκνναγά ; οἰπεγινίβα ἰἷβ 15, ρεύπαρβ, ἴπ6 πιοϑί δἰϊγδοίϊνθ 

αἰίειηρὶ ἴο ἤηά ἴῃ, ος γεβίογε ἴο, {πὸ ἴοχί ἃ ΒαΌυ]οηΐδη. δἰ ϑίο 

ψὨοἢ τῃς οοηϊοχί, τπουρὴ ἰἴ ἀοεβ ποῖ ἀεπιδηὰ ἰΐ, οαἼγίδι 

ἕλνουτβ. ΕΔ οἢ βυρρεβίβ ὑπαὶ Ὁ πιᾶν οοποδδὶ ὮΝ οὐ Ὁ (οἴ. 

Ρ5. γ418), Ὀυχ: Πα δἰίεπιρίβϑ πο οοπιρίεϊθ γεοοηβίγαοιίου οὗ {π8 
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[ἴ6. Νοείξπεν Ἐ ποῖ δὴν οὗ {πε επιεπάδιϊοηβ ἴεανθβ ἴπ6 

ἰπιργεϑϑίοη οἱ Ὀεϊῃρ' Ἄχδοῖν ψῆδί [6 ροεὶ ᾿γοίε]. 

[τπτῦΐσΠ] Ἂθ ἴῃ 15. 519, πυβογθ ἐπ νῦ. ἰβ ||} ἴο ΓΩΥΠῸΗ (Ρ τεδά 
ΤΥΠΌΠ), [Π15 τηδδηβ 2ίθγοσα, τοὶ ,ον»ηιθά, οἵ ογεαέεα (ζ΄; οἵ. ἘΠ). 
ΟΥ̓ ογεδίίοη δθπ, 11τ. 2 ὅδ ἐπ δίγίλιρανρς τοί, ἰδ ΟὨΪΥ υδεά 
πλοίδρβουοδ!!ν (566 οη ν.ὅ); δηά υἱτἢ γ1) πεῖς 1 ψου!ὰ Ὀ6, ἰῃ 
βρίῖς οἵ Ἐ, υηϑυϊίδο]α. ὃ ἀο65 ποῖ, πεγείογο, γοῖοσ ἴο [Π6 ογεαϊίοη 
οὔτ 568, ἀπά (ῃΐβ5 θεΐπρ' 50 οπα οὗ Παϊςμοϑ᾽ ργίποῖραὶ ἀγρυπιεηῖβ 
ἴον βπάϊηρ᾽ ἴῃ κ {πε Ξργεδάϊηρ ουξδὶοῦ {π6 ποανεῃβ δἷ σγθδίίοη 

[4115 ἴο {π6 σγουπά.) 

14. Ἰ5ὙΠ] 50 Κι. (ἀ (Θ); ὕϑτι, ογὲὰ ΖΕ. 

ΥΏ᾽] 412} (δεε η.). νι. Ξξξ ΑΝ. ἄστο {16 α βογέϊοῃ : 866 ἐδ. 

2] ΞΞ “" οὐ" εἰπι" : {πὲ 3 ραγεϊἷἰνε, 45 215, 15. τοῦ (Ὁ 6].). 
ἸΓ3Δ] 50 Κι. ἃ Σ᾿ ΟΈ ; Οτὰ ὙΠ 5)2) ται ῃἷ8. νεζρὴξν αοίς 

(ει. 3523, 15. 6316, Ῥ5. τοῦδ 1455 "3 αἱ.). 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΧΥΙ͂Ι. 

:. ΝῺ] [τἰΐπους δ; οὗ, 248. η.1. 
2. ὝΩΓΙ ὙΤΦῚ ... ΌΤΙ ὉΝ ὙΠ πν Ζέυϑηηρ ἐς Θοα (τολοὴ 

λαίὰ ἐαζόη στῦαν. .. ανπο ἐλ Αἱνιίρλέν τοῖο λαΐδ ο»ιδέζογεά ; 

ἔοτ {Π6 οηχίϑϑίοη οὗ [πε τγεϊὶ., οἵ. α-Κ. τος ἀπά 566 οἡ 48. 

3. ἃ ὙΌΣ ἫΝ 9] [1 τλ15 θὲ γτεηάεγεά οἱ »ν δγεαίλ ἐς 

ΔΩ ἐπ πισ, ἴὰ ἰΒ ἴῃ Ὦ] ἃ ΝΟΥ ρδου δῦ Ἔχργαβϑίοῃ, ϑΟδγοοἶυ 
ἜΧρ ἸΙοΔ 0186 σταπιπιδίοδ!!ν, ἀπά γεῖ ἀρραγεηιν βυρροτγίθα ΌΥ 2 5. 
192 ὙΨῈ) Ἢ ὅ5. Ηοβ. 14} ἣν δ 73, 68 ἰξ Ξιαπά5, 8 ἱπογβαϊδ!ε 
Ηδῦτον [ἔος ζλσι τοῖϊέ ἰαξθ στοὰν αἱ! ἐμέφωέξν ; δη 4} Ἄνθη ἴδε 
δ08. 05, 838 δὴ δάν. δου. -- τολοῖζν (ὨΪ. α-Κ. 1286), 8 ποῖ ἃ 
ΗἩδεῦτον ἰάΐϊοπι. ἘΝ. Πεγὰ δηά ἴω 2 5. 19 ““ἧς γοξ τολοῖδ ἐμ ν6"--- 
υπΐε85 γεργάβα 88 ἃ ραγαρῆγαβοθ---γεαυῖγαβ ΠΟ Ν᾽ ἔοτ τ. 2 5. 19, 

ἐπογείογα, ἰἔ τῃ6 ἰοχί ἰβ σογγεοῖ, σδῇ οὐ Ῥὲ ὀχρίδιηθά 88 δῇ 

τπυβυδὶ ἱπνογϑίοω, ουγγαηξ ἴῃ [Π18 οχργαββίοη, ἔου 9 Ἢ (Ὀεὶ. 

Ῥα.), ργεβυπιοΐυ ἔον [ἢ 56ἴκα οὗ ἐπιρμαϑβίζίηρ' 59; δπά παῖ τ} 
7υβ0ν ἴπ6 5άπι6 οσοηδίγυοίίοη Ῥεΐηρ δάἀορίεα πεγθ. [Ι͂ῃ 2 9. 19, 
Βονανοσ, ΒΑ Ὄχρίαββ 3 ὙΨῈΣ 5 5, ψἘΠ6 (τ Οχργαββαβ 
Δ ὍΣ: 50 ἴξ ἰδ ροβϑβϑίδίς (ΚΊοβέ. Βι.) (μαὶ μετα μὰ ἃ 

““ροηῆαῖε᾽ τεδάϊηρ : ἰῃ {Π]5 σα56 (π6 ρδγβῖ]οἱ ἔογ πὸ οοῦ- 

βιγαοίίοη πού ἀϊβαρρεαῖβ. [{ νουἹά, πο ἀουδί, Ὀ6 δᾶϑυ ἴο τεδά 

9 ἫΝ ἔογ τῷ ὅ5, δὰΐ [ νψουἱά θ6 νοπίυγαβοπια ἴο ἀο (Πΐ8 ἰὼ ἔνο 
ΡΔ558ρΡ΄ 65 (Βεζε δπά 2 9. 19). [ΤἼε δἱϊεγηδίϊννε γεπάδείηρ δάορίβά 

᾿ Ὁ}7 οἷος σοπιπηεηΐϊδίοτβ, ΑΝ. 5.08}. Με. ἘΝαι., δπά ἰδἰθῖν ὉΥ 
Βαυ., ἰ5 σἂ ἐδ6 τολίϊα ἐλαέ (τ. αἰ λα ἀμγαΐίον Οὗ. .« . Ἣν Ὀεΐηρ, 
οὗὨ οουγβα, γα ν ἃ βυῦϑι.) ηρν ὄγοαΐίλὰ (ἐδ) ἐμ μ|θ; 5Ὲ 1] ἴῃ (15 
οδ56 ἰηϊτοάιτιοε---8ἃ5 οἴδη δέϊογ δὴ οδἱῃ (Ζόχ. 4726, ()---ἰῃ ἔδοϊ 
βόγῃ ἴο, [Ὁ] οννεά Ὀγ Ὀὲ -Ξ πού, ἃ5. 1 5. 2553, 2 5. ,χῃὅ, [Υ̓ει] 45 
Ὁεΐ. ταπιαγῖκς, υβαρα ἀο65 ποί βυρροτί [μῖ8 σοπδίγυσείοη οὗ ὙΦ δ9 

(45 1 1ἴὲ ψογα 51} τ ἴο Αγαρ. ζημλίαριᾶ τ ας οἥοη α5). 

4. ΤΔΣΤ] τά. ΠΙΠΗ, δἴεν ἐπ6 ἔδηι. ϑθ, τ το ΜΘ5 ; οἷ, 
α-Κ. τ45:Ὁ-. νὰ 

184 
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5. Ν] αὔες πνϑῃ (45 1 9. 247, 2 8. 2059) -- ποῦ (Ζ6κχ. 5οδ). 
1μτ.ι, 4“ ῥνοίαηωρε οἱ) ϑωγοῖν 1 1} ποί Ἰυδεϊν γοα! ΕΝ. 

“παι ἔογ Ὡν ἷ5, οὗ ὀουγβα, ἃ ραγαρῆγαδβθ. 
"2 1 ΜΒ (ζ οπιῖξ ; δῃά 50 (»ι. 9.) ΒΙ. Ὁ. ; Ὀυξ ἴξ ρῖνεβ 

8 τῆογα ἔοσοῖ]ς επάϊηρ' ἴο ἰῃς 11π6, [ἀπά 1 τεϊαἰπαα ἴῃ6 νϑῦβα ἢ85 
τῆς γαγίῃπι 4 : 4, το 18 απυδυδῖ, Ὀὰϊ ποῖ ἀπράᾶγα]]οἱεά, ἰπ [οὗ 

(2133 π.). 99. οπιῖῖίβ. ΠΝ ΡΥΊΥΝ ὈΝ: (Π|5 ψουά ἰεανε (π6 ἔα 

πιοῦὰ ἀπυβυαὶ τηγίμπι 2 : 2 : 2 (171 η.}]. 

6. ΒΝ ΝΡῚ ΟΔ. 36 ὉΒΝ δθ) ὙΠ; Ργ, 418 ἼΩΟ3 ΡΙΠΠ 
πλδτκ, 

ἩΠΤ] 18ε Οδἱ εἰβενγῆεγε ον ἰπ ἐπε ρίορ. (ο(. ὯΝ, Ἢ; 
δδηος Βυ. 51. ΝΠ) ; 566 50 ποχῖ ἢ. 

ἸΏ] (α»,») οὐ μεν ἄαγε: 8 [Ὁ 15 Ραγιἶνε, ἃ5 ὈὨξ. 166, 1 Κ'. 
185 (2 εκ. 58οὖ, Ὀοϊίοπι ; α-Κ. ττ910, η.). ὙῸΡΌ, Ὁ), εἰβεννῆδγε 
Ξε σίποσ ἐὰν (λέ) δίγελ (48.3, 1 5. 2553, 1 Καὶ. 16); Ὀυὲ ΝΠ τϑαυΐγεβ 
8Δη οὐ]. Ὀυ. ἼΒΠ᾽ [5 ποῖ δϑαβῃεά οὐ δοοουηΐ οὗ πιὺ ἄδγϑ ; 

[Εμτιοι: ΗΘ 335 ᾿Ὰ νϑ, εἰνίπρ τῃ6 νΌ. 186 βᾶπιθ βθῆββ 85 
ἴη δ: τπ6 ἀδδῖγθ ἴο ἰπιργονα {πὸ ρδγα]]6]}15π| δηά 5ιγῖε ἰ5 ἰαυάδθ]6 ; 

ἴδε ταβῖ, ἀΠΠΔΡΡΥ)]. 

8. Κ»Ἐ2}] τμὸ Ο αἱ ἰβ οἰβονβεγε αἴ ναγβ [πὰ τνὰβ Βδγα ἷβο 

ἀουδε1ε85 ἰπιοηάεά ὃγ ΜΑ͂ ἰο Ὀ6] αβϑοοϊαϊθά υυἱτἢ ΣΎΞ, ὠργωσέ ραΐη 
[οἴ Φ ἼΡΟ3 μι 05»; οἵ, 9553] : 11 158 τ ῬΊ. τι ἰοῦ πηεδηβ ἴοὸ μέ 
φ7» “ππέρλ (6, 15. τοῖξ 3813 41.): δπά 50 ἰξ ἰβ θείζογ ἴο ροΐπι 5153) 
(Βί. Βα. 41.) ον ΚΞ) (Βα. «11.). [ὈῬο 5: ὈΪΥ 3" "9 15 ἃ ρῖοβϑβ (Β6. 
Επγοἢ): ἴπ6 ροβίροπεοπιθηΐ οὗ ἴπμ6 Ἔχργεβϑβαά βυδ). ἴοὸ ἢ 1η Ἐἢ ἰ5 

αὐ ϊκναγά: 50 ἘΠῚ 18 ἴπ τερετίοη οὔ" (ῃγίοα ἴῃ ἃ βἰηρίο ἀϊβειοῃ.] 

ὑφ] ἴτοπι πον τ, ΟΩΪΥ Βετα ἴῃ ἴπ6 5επβα ἀγα ομέ (οἴ, ἢ}, 
Εχ. 219, Ρ5. 181} ἴον πεῖ; ὑρ ῃ ΖΦ] [μν. 11 ἀπά Ταΐπι. (Ὁ. 
[μενγ), οἵ ἐγατοίμρ᾽ ἃ βῆ, οἴο., οὔ οὗ π6 τναἴδγ), νὶΖ. ἔτοπι ἴΠ 6 

Ῥοάγ; δυὲ τῆ 61Π|ρ586 18 οοηϑίἀογϑθῖθ, δηά ἴπ6 0.55. γαπιδῖ 5 τπη- 

ἐχρίαἰπεά (πουρὴ Ὁ. οοπιρᾶγαβ Εχ. 22 2) 3). Ὁ]. ον 
ἔτοπι σα, Εα. 4161 (ἴὸ ει οὐ ἄγατο ομέ ἔγοπι ἴπε βῃδανεβ); οἔ. 
Αγδῦ. «λαζία, ἴο ἄγατο ομἕ, Ἔβρεοῖδ!ν ἃ βϑινογά ἔγοπι 115 βδοδαγά. 

ϑομπύγγογ, γε Πα. Ὑῦγ, 5ρέ. Βα. Ὅυ. Βο. ὅπλ, νσρμέγεία; οἵ. 
{ο. τ2ο τὴν ψυχήν σον ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ; ἀπὰ Ὦ ΨΈΣ ὃκ 

(αἰτὰ ἃ ἀωσεαρ 500].), 2189, 1 Κα. 4311, Ῥοτῖεβ ἩΨΏΣ πΟΝ Ὁ ΝΛ 9 
(Ρ5. 245; ὃμκ κι, Ὀϊ. 2416, Ρ5. 251 864 41.), γε ἀΐπρ' ἃ ροοά βεηβ6,. 

36 
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ἴῃ 1561, υΐ ποῖ παγιηοηϊζίηρ τ »ν3 35, οὐ δρτεεοῖηρ γε] 

ἢ ἢ)Π ΓῚΡΠ ΠΟ. 

τὸ. [ἘΝ] ΕΒ τ ἢ, ΣῚΡ τ ῖεα πόδιν ἕος πύν--τὰ ροοά ράγβ!]εὶ 
ἴο “.] 

ΤΠ 9] τά. εἴεμιον τυῖτῃ 9 Μ55 πϑδτον, οσ τνΐτα ὅτ νόΝ, 
52] (ὰ εἰσακούσεται αὐτοῦ ; -- ἴσΓἼΠΨ (ΒΕ. Κ) τοῦ ἀδ 

1οὲ ἀΐηιδοί δε οπένοαίοα (2 8. 2118 41.) γον λΐρε ἘὨϊοἢ, “85 
ΠΡ 53 ἰ5 βοπιοννμαΐ οἴΐοβθ, πηᾶὺ οοπι ἱπίο οοπϑίἀδγαϊίοη ᾽᾿ ἔου 

{πε τοχῖ (Βυ., [που ρἢ πα ἄοα5 ποῖ δάορὲ ἰξ ἴῃ δῖ5 ἰγδῃϑ᾽ αἰἱοη). 

τι. ὈΝΠΤᾺ ὈΣΠΝ ΓΝ] 3 αἴτεν ΠΉΠ, ἂς Ρβ. 2βδ. 15, Ργ. 411 
αἱ. (ἃ ἀλλὰ δὴ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ἐστιν ἐν χειρὶ κυρίου, νῇδῃοα 
Β6.Κ ΝΠ ἼΠ ΠΝ (ψ ποθ νουά ἀρτθα τῖτῃ ἐπ νἱονν 
ἐπὶ τῆς 1ἴπ6 ἔοσπιβ ραγέ οὗ ϑορμδιβ βρεεοῆ); δι (Βυ.) ὑμῖν 
βδῆονβ ἐμαὶ (τ σογίδίηἷν τεδά Ὀϑηιὶ, τί ἐστιν κτὰλ., ἰπουρῇ ἰξ 
νιΐρὴξ ὄχρύεβ8 ὉΠ ΤΌ, Ὀεΐηρ' ποῖ πεοαβϑαγν πιο ἔπη ἃ 

Ραταρῆγαβα οὔ ὅτ. [Μογθονοζ, ἔοσ ἽΠΙ Τηδ ἴμ6 δαῖμον ψουἹά 
ταῖμογ βανα συγιτθη ἼῊι (οἷ. 127: αἷβδο ψ τ 158 Ρ. δυΐ. 62) ; Ῥυΐ 
ἔον Ὁ5ην "νὶ γαῖπεν ἴμδη ὈΞΉΝ, οὗ. α-Κ. 585, η. Ὀυ.᾽5 ἼΨΙι: πὶ ΤῊΝ 

ἀνοῖάβ [15 οδ᾽θοιοη.) 

ὩΣ] 866 οὔ 235. 

12. Ῥ:ΠΕ ὉΠ] ΠΟΡΏ. 8οο. (α-Κ. ττ3τῦ, ἐπα); οἷ, τ 5. τ΄, 
15. 21ἴ 2211: λϑ1δ,. [Εογ {π6 νῦΌ. οΓ.] [εγ. 2Ὡὅ,  Κ. 1η1δ (οὗ 
Ῥγδοι βιηρ' ἰάο᾽ αἴγυ). 53Π δ ΡΓΟΡΕΙΙ͂Υ ὦ δγεαέλ (15. 5718 ὈΡΘ ΤΙΝῚ 

52Π ΠΒ' ΓΥΛ δ: ϑγγ. ἴδοσι, ἃ υαροιν; Ῥ5. 6211 Σ μὴ γίνεσθε 

ἀτμΐς ἴοι ὅ3πη δε 53), {π6η, βἜπογαῖγ, οὔ δηγίπίηρ της 
σηδείαρδίαὶ οὐ ὀμῤέν : 2 8 ἴπ5 ΡΓΟΡΕΙΙ͂Υ 29 σοΐ οηιῤέέϊν (76γ. 

2315, ΗΙξ., οὗ Π]ΠἸ ρ΄ ἢ ναΐη Πορεβ). Βαυΐ 566 Βι. [ψῆο ἴπ ΠΙ5 

οοπιπιεηΐαγυ, τ πάγανηρ ἢὶ5 δαγεῦ δάπαβίοη ἴο {πα νἱον 

παι 02 τπιδαηΐ ἐὺ «ῥεαΐ οριῤέτέν, ἀπά ἤδγθ, ἱπεγοίογα, νἱγία δ! 

2ο ἴΐδ, Ἠεδἰταῖεβ δαῖννεεπ ρίνίηρ' ἰο 52 {π6 πιδαπίηρ᾽ 20 ολογέσὰ 

,}αἰϑο λοβες, ον ἐχρεοίαζέονις (οἴ. ἴῃ6 ΗΕ. ἴῃ [6γ. 2316), τ Βῖοἢ 15 
βυρρεβίοά εβρβοίδ!ν Ὁ Ῥϑ. 6211 (02 || Π.3), ἀπά, ρεγῆδρϑ, 
5διἰ5Ώῆ658 {πῃ6 οοηΐαχὶ ἱπ [6γ. )ό, 2 Κὶ. 1γ1δ, ἀπά {Π6 τηϑδηϊηρ' 20 

εὐ! ἐο ποέῤέμρ,, ἐο δὲ ἐσείγογνοά---ἰῃ6 πιδδηίηρ (δ᾽ Λέολέξρζοϊ 

τον α]]δη) ρίνεῃ ὉΥ ΟἸἜβεργεομε ἔοσ [6γ. 26]. 

13. ΝΣ] εἰἴδες (Ὁ 1.) δ5 11 τὸ ἴῶ 18 πηϊπὰ ἀπά ριγροβα, οὐ 
(Ε!. Ὁ 6.) -ξ ([αἱά ἀρ) ννἵεαι δἰπι (οξ, ε. 325. ( παρὰ Κ. -- ΝΌ 
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(οἴ. 2039); 30 ΑἸ ἰβο ας (ΖΑ Ἦν, 1886, Ρ. 212; ᾿ ἀϊἰορταρμεά 

ἴῃ 2848). 

ὙΠῸ 9... ΘΥΧΤΣ)] ν 15. βανα {πε 5ρ. (45 13); ἔδησε Ὦυ. 
Βυ. ΒΕ. Κ προ. .. γὴν (Ὁ αἰτἰορταρπεά, ἀπά Πρ" ομδηρεά ἰο ΠΡ" 
ἴο ἄρτεα νυ 1). Ηονανεν [{Π6 5ἰπρ.. δηά ρἷ. ἰηϊεγοβδηρα ἴῃ 

ΡΑΓγΔ 16]15π| ἴῃ 1611], (τ ἐχργαββαβ ὈΥΨ, δηά ν. 148. πηδν αυϊξα 
πδίυγα!ν τγεῖεσ ἰοὸ 125. γ ΟἽΝκ. Ὅῆςὲ οάᾶ56 ἔογ {πε 55. ἰβ ποῖ 80 

βίγοηρ' ἃ5 ἴῃ 15. δ᾽ ((ἴ ρυν; δηά ΔῈ 500). [Ν.15 δὲ ργεββηΐ 
4:4 (πε ἢγϑβι βίίομποβ Ὀαΐηρ νἱπουΐ ἃ οξεβυγα): πἱίπουΐ αβδοί- 
ἰηρ ἴπ6 5θηδε ἴΐ οουἹά Ὀ6 τεάυοσεά ἰο 3 : 3 ΌὉΥ οπλτἰπρ᾽ ἽΝ ἀπά 
(οξ, 2079) γπρ".] 

148. Οἵ. Ρ5. 928 [ψδεγὰ (Βὶ.}) 22 ἸῸ9 5. ἰξς ἀροάοεῖβ, 85 5 
ΔΙ Ἰ00 Παγα.] 

20] 201 4840 406}. 8:6 Ζόχ. Ὁ (5558). ["0 5 δἰτναυβ 
ἴοποῖεββ, δχοαρῖ, δρραγεηίίυ, ἴῃ 205}, ἀπά ἴῃ 4253, 1 Ὁ ΠΌ γ20 15 

τεδὰ {δ6γε.] 

15. ὙἼ2})] ΟἹ. Με. 56ἢ. Βα. ργεῆχ κὃ; δὰαῖ {π6 σπαπρ 5 
νἱοίεηι, δῃὰ ΨὮῪ 5βουϊά κὸ πανα θδθη οπιϊ θὰ [16 ββῆβε 
σνουἹά Ὀς τῇ βαπης 85 ἴῃ 32 (Ὀυιϊ πιογα 5᾽ ΠΊΡΙΥ δηά, αἷβο, ρεγδδρβ 

[655 ρον θυ γ ἐχργαββθά), 1 Ἰη 38) 3 15 ἰηδιγαπιεηίαί (26. 808), 

ἀπά 3 Ἴ᾽' ἃ 5ιγικίηρ οχίθπβίο οὐ {6 οοπιπιοη ἰάϊοπι 2 ΠῚΘ 
(6... 16τ. 219). Τὸ τεπάεογ 32, ἐλεν τλαῖὶ δὲ δωγίρα ἐπ (ἐλ6 ζέγια 
97) ροεέζονιοο, νεουϊὰ 6 νϑγν ννεδῖς.] 

ΓΟΝῊ {πὸ 56. 5[., που ρἢ ποῖ ἱπιροβϑίθίς (ἔοσ ἴἴ πρδί 
τεῖεγ ἴο δη ἱπάϊν! 14] ἀπιοηρ ἴπ6 ὈΣἸΦ: α-Κ. 145»), 18 πδνοτ- 

1Π 6655 ἤδγα Ππαγϑῆ, δηά τηὶρῃὶ δαϑϊγ ΡῈ δὴ εἜγίοῦ ἄτι ἴο ἴπε 

βἰηρυΐατβ ργεοεάϊηρ. ὈΠΙΌΡῚ (Βὶ. Βα. Ὁ. Β6.Κ) ἰ5 οογίδίπιν 
δεϊζοτ, τπουρᾺ (α αὐτῶν ἰ5 ποὶ ἀεοϊδῖνα 85 ἴο ἰδ ἰγδηβίδίου᾽ 5 

γεασάέηρ. ᾿ 

τό. [ΨΏΡΌ] ( χρυσίον; Ὁυὶ Ξ ἰ5 δυρροτίοδά ὉῪ 39) ἴῃ 
116 γγῃϊοῦ (Κα 15 οὈ]ρεἀ ἴο ραγαρῆγαβε (περιποιήσονται). 

18. Ὁ})3] ὥσπερ σῆτες καὶ ὥσπερ ἀράχνη, ᾧ ας α εῤῥάθν τε 
ΘΡΔΞΡ9 (813), ενίἀθ πεν τίρμε (Με. ΗΙ. Βυ. Τα. εἴς.): ἴδε εχίβί- 
ἱῃρ ἰοχὶ οὗ (τ μδ5 {δε ογίρίπαὶ γεπάδγίηρ ἀπὰ 1ἴΠ6 οογγεοϊίίοη 
(-Ξ 88) 5ἰάς ὃν 51:46. [ἙἈυιοἢ γεΐαϊηβ ΚΏ, ρἰνίπρ' τ Πογα 88 δἷβο 
ἴῃ 419, Ῥβ. 2912 π6 πιεδηίπρ' (6»ι2») δέγαΖ᾽ ς πιϑσέ, ὧν (ποῖ φ δ5 484) 

Ὀεΐπρ' {με βάπ|6ὲ ψογά 85. ἀιρ, δέγα' 5 πιδϑί.} 
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το. [2] δοο. οὗ ἴῆς βίδίε ρίδοεά ἤγϑθί 48 ἴῃς επιρδδίῖς 
νοτά (151 η.). ϑίποε γίελ, ποῖ ἀδο ἀἴοτονι, ῖ5α ἴδ6. επιρῃ δες 1ά68, 
δε ρῆγαββϑ Ό 9) (Ξε παχί ἢ.) δῃά γ))ὲὲ 5Ββου]ά τϑῖδσ ἴὸ ἴξ : ἀσ 
δλαΐὶ πιο τπορὸ (Ό6 τίομ) ; λ6 ἐς ποί (τὶ ἢ). 

ἩΌΝΝΣ ΜΡ] ἀπά ἐς ποί φιαξβδνεα (νῖΖ. ἕοτ ἄθοαπε δυτῖαί ; οἔ. 
76γ. 85, ἘΖίκ. 29 ΥΏΡΠ ἐὸν ΠΌΝΠ δῷ). Βαξ (πἰ5 ἀπεϊοίραίεϑ ὃ: 
τά. τ (ἃ (καὶ οὐ προσθήσει), 3. ((Θιοοα» 10), Εν. ὉΪϊ. Ἀεὶ. 
εἴς., δὴν δ᾽͵ παρ δυυτίεξθη ΠΝ Νδ) (45 Εχ. αἴ Ἀθοδη εν, τ 5. 1889, 
6-Κ. 688). [ΚἈγΕΠπιΐοα!Υ αἰβο ἢ ΟΣ ΝΟῚ 85 ἃ βἰηρὶε βἔγεββ ἰ5 
Ρτοέδγαδία ἴο ἡρεδ κῦη, κ --3ι: Ἐ (Ὀίνεβ, ουπὶ ἀογπιίεγαῖ, ηἰ 81] 
βθοιπι δυξεγεί) τα δ 8 .).] 

20. ὙΠ ] ἴδε ἔβην. 55. ὉῪ 6-Κ. τ45ζ: 1419 201} εἴο. 

ὈΛΩ2] ““ἴοο ψεαῖκ ἴο ἀδβογῖρε ἰπῈ βυάδάδηπαββ οὗ δὴ ἴη- 
υηάδίίου, ἔος τ ποῖ ἡ, ἔοτ ἰπβίδηοθ, ψουϊὰ πανα Ὀδοη ἀνϑὶ]- 

ΔΌ]6᾽ (Βι.); ἐπ |{ Ὁ αἷϑο μας ποῦ (Μ6.). Ηδηοε Με. ἀγᾶ. "8; 
νυ. 51. Βυ. Ὁ"; Βα. εἰπε. Βαΐ (ἃ (ὥσπερ ὕδωρ), 5.1Ὲ -- 
ΤΆ; απά ἴὶ 15 ἃ πιαίΐζον οἵ ἰδαϑδῖθ τ θοίπογ ογ ποῖ 5 νουἹά Ὀς 

βίγοηρ δῃουρῇῃ. ὯΔ ϑιρρεβδίβ βοπιείηηθβ σοηβί ἀθγαῦΐα ἔογοβ 

(2 8. 55, 15. 2811, Απι. 5533, Ηοβ. 510). χα. τεῖδί πβ 38, γαπιδγῖ- 
ἴηρ᾽ [μαὲ ἰη ἡ “ἐ πιδνὸ 'ἰβ ον δάἀάδά Ῥεοδιιβε, ψ Ἐς 6 5 ἀβίθερ, ἃ 
τηδη δηά ἢ5 Βοιιϑε ἰορείπος πᾶ  ὯὈ6 πιογὰ σα γ ον οἰ πιοά ᾿ 

ὉΥ ἃ 5ἴογη." ᾿ 

21. Ὥρνη σ-Κ. 297. 

ὙΌΣ] οἵ, Ρ8. 580 υγρῶλ, Ηοβ. 135 Γὰδ ἽὝ) ΥΌ3. 

22. Ἵν τά. ἼΡΦΗ: 866 οὐ 13 1812, ΤῈ δυδ). Οοά ἰ5 
υπάεογοίοοά πδίυγα! Ἵν Ὁγ μα τεδάδγ: 566 οἡ 435. τ. Οείπιπια 

ΤΡ; θ0ὲ πίτδουξ γὸν {πα δοπίθμοα ᾽ἰβ τνεδῖκ. 
ΤΊΣ ΓΙ 2] (86 ἴηξ, 405. “"ἐπιρῃαϑβίζεβ πε ἢϊρῆς 45 Παϑίν 

δηά ἱπενίτδῦϊς᾽" (Ὁ ]1.). 
23. ἃ κροτήσει ἐπ᾽ αὐτοῦ χεῖρας αὐτῶν, Καὶ συριεῖ αὐτὸν ἐκ 

τοῦ τόπου αὐτοῦ. ὙΟὉν 15 πιοτε βαϑὶϊν Ἔδχρίαἰπθά 85 8π δύτοσ ἴοζ 
νῦν ἄυε ἴο [6 ΠΟ] οὐνῖπρ' ἸΘῸ9 ἴπδὴ 45 ἃ ροείϊοδὶ ἔοσπι ἕο γὸμ 
(Ξεε οἡ 203). ἸΘῸΣ . . . ΡΒ" (55. δπά ρΐ. ἴῃ οηϑ απᾶ ἐδ φανηδ 
οἶαιι56) 5 νθῦὺ παγβῇ, ἰῃ βρίϊε οὗ (τ 50 τγϑδάϊηρ',, δηά βῃουϊά ηὸ 

ἄουδι θὲ οοττεοίεά (οἴ, Ηο5. 43, Ῥ5. 5}0 62ὅ εἴο. ; δῃηά 586ε6 Ὦτ. 

οὔ 2 8. 2418) : ὙΡΉΦΥ ὙΘὯΞ ΥὍΨ ἸΡΒΣΛ ἰ5 ἃ ρστεδέ ἱπιργονθηιθηί. [ἢ 
5, ἢονανθγ, ἃ φυδδίίοη τυ πεῖπου, ἰη τῆς δυϊορταρῃβ οὗ ἰδς ΟΤ., 
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ἴῃ οα565 {πὸ 15, ἴπ6 ρ. νὰβ δἰ ναγβ τογίξίοη, [που ρ ἢ τ τνὰβ 

ἰηϊοεηάεά ἰο ὃς »γεαά: 566 ἴπε ἰπβίδηοαβ οοϊϊεοϊβα ἰῃ Ὦγ. «δ». 
᾿χῖῖ . (Σ1χ1}-ἰχῖν); 1Ὲ 1818 ψαγε ἴπε σᾶβα, ἸΡΕΪὴ ἀπά Ἰρν ἔον 
ΡΒ" δπὰ μην νυ} οί θὲ ἃ γα σῆἤδηρε οἵ ἰδχῖ, δὴν πόζα ἔπδη 

ἘῚΡ' 5. ἕογ Ὦρ". ῥ᾽ 85 ΡΒ (1 ἃ ἀϊβδγεηϊ ἀρρ]! σατο), 15. 2ὅἷ; 
εἰβδεννῆεγα Ῥθὺ (3457 41.}; οἷ. οὐ 55. [Βι. ποίεβ ἴῃς βἰ πη] γεν 
οἵ 338 ἸΟΡΟῸ γν ΡΎΦἪ ἴο ἘΡ ἸΟΡΌΌ ἩΠΊΨῬ᾽., ἀπά αἷβο (που ρῇ ἐπα 
ταβοηιδίδηοε ἴῃ {Π|8 οαβα ἰ5 5! ρ μετ) οἵ 535. ὕρτν κδ) γὸν ἽΝ) ἀπά 
38. 9 Ὲ5 ἸΘῸ ῥθ", δηὰ οπιῖβ ἾΡ δηὰ 335, δῃά δ5ο 315. Ξὺ 1 
ΤΊΔΥ 6 δά πιτεἀ (πδὲ {Π6 5ἰηρ.. γεξεγίηρ' ἴο αοά υηηδπιοά ἰη 33 
[ο]οννεά Ὀγ (πα ϑδίηρ. ταξογγίηρ ἴο πιθῇ υπηδπιοά ἴῃ 33 15 

αὐκινναγά ; Ὀαΐϊ (ἢ]5 αὐυνϊκιναγάηεββ ἀἰβαρρϑαγβ [Γ 33 τγαβ ἰηϊοηἀ δά 

ἴο 86 τεδά ἴῃ ἴπε ρὶ. (5866 δρονθ). [1 πε ἀδβογίριίοη 56 6πὶβ 
ονοῦ ἔα} ἃ τιὶρς Ὅ6 Ὀεϊζοτ ἴο οπιῖε 305. 310; (δὴ 390. 516 τγου]ά 
ἴογπι δῃ δάπηγα]α αἰ βίος σαγγγίηρ' οὐ ἴῃ ἀείαι! (Π6 ἀεβογίριϊοα 

οὗ {πὸ πίρῃϊ οὗ ἴπεὸὶ νυ ϊοκεά τηδη5 ἀοοσι; δηά ἔοϊοννεὰ ὉῪ 

αἰβιιοβ γοίεσείηρ' ο {π6 τγοαἰπιεηΐ οὗ μἰπιὶ Ὁγ Οοά 33 ἀπά πηδη 33.} 
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Σ. 33] [Πὰ νίενν οἵ {πε τεϊδείου οἵ 38 Ἔχδοὲ πιδδηΐπρ' οὗ "5 
μέγ ἴο {μ6 οὐ οἶβπὶ οὗὨ οο. 27 ἂπά 28, ἴξ ἴβ ἴο θ6 τερτοῖϊθά ἐμαὶ 
186 ποίβ ννῃΐομ, 85. ἴῆ6 βρᾶσβ ἰδῇ ἰη [π6 ΜΒ ἱπάϊςαΐοβ, Ὀγ. μά 
ἰηϊεηάεά ἴο νντϊϊθ τνὰβ πδνὸγ γῆ. Μογβθονογ, ἰῃ ἢὶβ οουύ- 
τεοϊεα οορυ οἵ ἘΝ. πεῖμαν (π6 τοχὶ σργοζν ποῦ {86 πηγρ. 2ὺν ἰ5 
ἀεϊείεά. [ἢ ἃ ποίε οῃ 281 ἰπ 736 δοοῖ 97 7οὃ δ τοῖα, “- :)ὸν ἰ5 
ἴδε παῖυγαί πιθαηΐπρ' οὗ ἱπ6 ΗΘῦτ. ννογά : {86 τοχί [οἵ ΕΝ. μα5 
σωγεῖν, Ὀεσδυδα ἴῃ {Π6 ῥῬγαβεηΐ οοπίαχὶ οὐἩ {Π6 ομδαρίογ ποίμίπρ' 
[45 ργθοδάβά, {πῸὸ γεάβοη ἔον ψῃ οι οδη Ὅ6 οοπίαϊηοά ἰη {πα 
νΘΓβε5 νηοῦ ἢονν ἔο ον." [Ιη ιἷβ σοτηπηθηΐξαγίαβ θυ, ογ ἐγδηβα- 
οηβ οἔ, Εχ. 1τδῖ1, Απι. 47, 76. 3119, Ρ5. 7611 ἢ βυαϊϑείξαϊεά ,» 
ἴον {πὸ γέα οὐ ϑωγεῖν οὗ ΕΝ. [Ι͂π Ζ6χ. (ρ. 4726) με ψτοῖδ: 
“ἼΠ6γα 566η1 4150 [2.6. ἴῃ δ ἀϊεοπ ἕο σαβ65 ἰῃ νμΐοἢ "5 ἰ5 δἀάεά 
ἴο δάνϑβ. δηά ἰητεγεοϊίοηβ ““ἴο δἀὰ ἔοτγοα οσ ἀἰξεϊηοΐηθβϑ ἰο {Π8 
δηγηιδίίοπ ὑνμἰοἢ ἔΟ Πονν5,᾽ 568 ἢ. οὐ 653 86] ἰο-θ6 οἶπδῖ οαβεβ ἴῃ 
νυ ΒΙοἢ 35, βίαπάϊηρ' δοηθ, μα5 δῃ ἱπίεηβίνε ἔογςβ, ἱπίγοδιοίηρ ἃ 
βίδιίεπιεηΐ νΥ1 ἢ ΘΠΊρἢ., γθα, σιεγοῖν, σογέαέμν; Ὀαὰὶ ἰξ ἰ5 ἀουδείαϊ 
ὙΠΟΙΠΕΓ Ν5 8.45 {Π|5 ἔογος ἴῃ 411 [ἢ ραϑβαρδδ ἕο ννῃϊοῦ βοῃοΐαγβ 
πᾶνε μδά γεοοῦγβα ἴο ἰΐ, ἀπά νυβαῖμογ ἰπ βοπη ἰξ ἰ ποῖ βίπιρὶν 
Ξε. ον." [Ιπ δἀάϊείοη ἴο {πε ραββαρεβ οἰϊδά δδονε ἴῃ ψδίοῃ Ὀγ. 
εἰβεννμογα Ἔχρίεββθά ἢἰβ ργείεγεποθ ἔογ ,)ῦ0γ, βοπια πᾶνε γίνε ἴο 
2 δὴ δϑβενογδίνα ἔογοα ἰπ ΝῸ. 2373, 1 5. 1.735 2οῦδ, 2 Καὶ 243, 
15. 328, ]εγ. 2233 (νβεγε "9 πιρ ας δαϑιϊγ θὲ ἃ ἀϊττορταρΆ]]. 

Ρ5Ὁ] Ὀοέογα ΝΘ, ἔογ ειιρἢδβίβ. 

ΣΙΝ] 2Ζαοθ 97 φονεΐηρ' γογίλ ((τ τόπος ὅθεν γίνεται) : Βετε, 
Ξε »ρηΐμϑ. ἘΠ5θν μοῦ γ6 ἤᾶνα Ὁ δ, 2 Κ. 251 αἱ. ; ἘΠῚ ΝΥΊΟ, 
ο. 3851, 

2. ΤᾺΣ ΡΝ 3] “πῶ ὁριο πιο οέλ (6.-Ξ. 1444) τέονισ 
(ΞΞ βίοπβ ἰβ πιοϊξεα) ἐρήο ὄροριβθ. ΠΌΤ), ὅσο. οὗ ργοάυος (οὗ 
οουγδβθ, ποῖ ἴο Ὀ6 [αίζεπ [1{6γὰ]]γ} ; οἵ, ““ἀη, 3146, ἴων. 65 (γΨῈ), 

τρο 
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ι Κ. 1882 (Η1.); δῃά οἡ 2218. ῬΑ" ἔγοπι ΓΝ τ ῬΥν, 45 29ὅ, [5. 
2616 ἈΡ᾿ (οογγιιρῃ) ἵ; οἵ. ὌΥΘ, τ 5. 251 (ΟἸΣΘ, τ 5. τ4 ἀϊτίορτ.); 
1Π6 3 56.,) 845 5.6 511 (Ὁ1.). Α ," ῥιν, ποννενεῦ, ἀδρεηὰβ οῃἱυ οἡ 
τς Ρυποιυδίίοη: τά, ρτγοῦδον (Ηἔπι. 514.) δ (ἔγοπι Ῥγν, 85 

Θη. 2818 αἱ. ; 6-Κ. 71); 80 αἷβο Πυ. Βε.Κ (νἡπμ ΠΡ᾿ 'π.5). Βι. 
ὙΡΥΝ οΥ ἸΡΧ, οὐ Ὀαίζαγ ῬΥϑ', οτἱρίπδιν ΡΥ" (5ο Β6.7), ἴο ἀρτβὲ 
νη ΠΡ. 

3. [ΡῚΠ . . . ὉΦ] [μὲ βεοοῃά νῇ. πϑο}βϑαγγ, ἰἢ ὮἮ ἰ5 
οοτγοοῖ, δηά, {πογείογθ, ποδί παίυγα γ (πς ἢγσι νΌ. αἴβο, αγὰ 

Ῥατγίϊοῖρίε5 ἀδβογίδίηρ, ὉΥ ἃ υϑᾶρ6, τᾶγε δηά ομι εν ἰδία ἴῃ 

ΒΙΌΠ1.041 Ηεῦτεν (Ὠτ. 8ὶ 135 (1) Οὔ5.), ἃ ἔδοϊ ΠἸ|40]6 ἴο »6.’---- 

δογα, νῖΖι, παῖ Παρρθῃ5 ἴῃ Ἔν ῦΥ πιηα [πα ἰ5 ορεποά. Βαυῖΐ {πὸ 

Ρέ., 85 ἴῃ "ΡΠ, τπνουἹά θ6 πιογα πούηηδὶ: ἤεποα Ὀυ. Βα. Κ ὙΠ. 
Τα 5υθ]. οἵ ὉΨ ἰ5 ἱπάεξ,, ἃ5 15 ὁσσδϑίοηδιν (Π6 σᾶ56 ἤδη ἴῃς 
Ῥτεάϊοδία 15 ἃ ραγί. (τσ. 8ὶ 135 (6)); Ῥαΐϊ ἱξ 15. συτγίουβ Πδὲ ἴῃ ἢ 
1 δῃου!ά τϑίδσ ἴο ἴπε υπηδηχεά βυδ]. οὗ ": πδῆσα 5οπιθ οπλἱε 
τὴπ (ΒΕ. Κ᾽ Ῥυ.), οἴδιετβ ἰηβαγέ ες (Βυ.), οὐ ὑὴρνὲ (Βἰ.) αἴϊογ ὃν. 
ἘΠΥΓΠΙοΑΠΥ ἢ νουϊά 6 ἱπιρτονθά ὈΥ ἴδε οπιϊϑϑίοη, " ὉΥ {π6 

ἰηβεγίοη ; ἴῃ6 ἴνο οοηδβεοιιζινα πιοηοϑυ ]αῦὶς δες δὲ ἴπ6 

Ὀερίπηϊηρ᾽ οὗ" γίνε ἃ γγ πο] εθεοί ταὶ 15, αἱ ἰεαϑί, εχοβθά- 

ἱηρῚν ἀπηυβυδὶ (οἔ, 2619 35; Ὀυΐϊ τεδὰ Ῥὴπ). Οὐ (Π6 οἴπεν μαηά, 
παδᾶά τπὸ ττίϊοσ τυ ϊϑῃθὰ ἴο Ἔχργεββ [ἢ 800]. ὈἿεΣ ΟΥ δη)ὲ, δα 

νου πᾶν Ῥδθ 1 ΚΕΙ͂ ἴο ἀο 80 ἴῃ ν.ὃ, 1 ἢ παά ποῖ αἰγεδάυ 
ἄοπαο 80 ἰῃ ἃ ργονίουβ ν., ποῦν ἰοβῖ. ϑρέ. γεάυοεβ {πὸ ν. ἔγοηι ἃ 

τιϊβεϊοῃ ἴο 4 αἰβίίοῃ Ὁ οπνηρ 5, ἢ ἰἴ5. βιγιΚίηρ᾽ ρῃγαβίηρ, 

Δἰϊορεῖπογ; 1 ἰγβεοῃβ ναγα μανοῦ υϑεὰ ὈΥ (πὰ δὐυΐποτγ, Ὀυ. 

νουά Ὀὲ τιογὰ οἡ τίρδς 11π65 ἴῃ οδίαϊπίηρ' ἃ ἀϊξείοῃ ΌΥ δπιεηά- 

ἴῃρ' ὈΦ ΥΡ ἰπῖο ἃ βἰηρὶες νΌ. (ΦΡᾺ ; Ὀυϊ 2), οπιίεηρ᾽ τ Π, ἀπά 4150 

(στ ἐνο Ηςεῦτ. Μ55) {86 1 οὗ δ5η. ὁ Ῥυΐ αἴ50", γὰ5 δθβεηξ 
ἔτοπι ὅτ: 566 Βε.1, Εἰομίος ἴον ΜΠ. . ἼΦΠΟ ργοροβεβ Ἵσπρ 
ὈΜΊΠ Ὅ5Ύ}.--ἃ ΝΘΓΥ βἴγθηρε ρᾶγαβο δηὰά ἃ Βαγβῇ σα γίμηι.] 

Υ̓́Ρ] ἴδε διυρμβεῖς τνογά ἴῃ [π6 βθπίθποθ. 

ΓΟ 9] ταῦ 261, 
[4. Αποίποτ ἐγ βι οι, 16 38 15 οογσγθσῖ ; ἴῃ {818 οδβθ Ὁ. 5) πτυϑὲ 

Ὀ6 δίκῃ νἸτἢ ὈΛΠΞΦ5Π, δηα {μι 15 γἱ6] 45 ἃ νεγὺ βίγδηρβ ρῆγαβϑ, 

τπουρῃ ἴἃ Πα8 Τσοπιπιοηΐν ὕδθη δοοερίεα ψιπουϊ ἀσπιαγ. 

Ευγίβοῦ (1) ὈΣΥ Ὁ ὈΤΟΦΠ, ᾿βουρἪ ἃ ροβϑίθ, 5 ποὶ ἃ νϑῖγ 
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᾿ Ργοθαδῖς ἔμγθο- β γεββθά [πὸ ; (2) 51 "ΣῪ ἀπά γ}) ΦΨΌΝΌ ἰοοῖς 
1|κ ρᾶγδ]!οὶ Ὄχργθββίοῃβ: γεῖ ἃ5 διιοἢ ἔθου σψουϊά ρτοάιϊιοσ 2: 2 

γηγίμπι, ποῖ 18 ΝΟΥ τάγα ἰη Ἰοῦ (1915 α.). Ῥοβϑβίδίγ, ἔδϑῃ, 
ΦΌΝΌ ἰ5 ἃ β͵οββ οὔ θγη 3), δηὰ 1") οα 591, ψβίοι ἰ5 ἀβϑά ἤδγα 

ἴῃ ἃ γάτα βεῆβθ. [ἢ (6 ἰαϑὲ ἔἴνο ψογάβ θὲ οπιχιοά, 4 γαγεπηιὶ- 
ΟΠ ροοά ἀϊΞκιοῦ 3 : 3 15 ἰεῖ, Βυῖ βίγδηρα, ἰἔ ποῖ φιεβεϊοηδθϊα 

υϑᾶρε5, τεπιδίῃ. Νονθαγα εἶδε ἀοαβ θη) τπδᾶῃ ὦ “λα, τῇς 

τιεδηΐϊηρ δἀορίοα ὈΥ πιοδὲ γεοδηΐ βομοΐδίβ, ποῦ ἃ ραν» οἵ ἃ 
τηῖπα (5: ερίγ..518.}; ποῦ δαβ 0 εἰβεννβθγε αὐἱίθ ἴῃς ἔογοο ἰξ 
πιυϑὲ δᾶνα δαγε, ἰδ ὅπ) πιθδηβ βῃπαξὲ ; ποῦ 18 ὈΨῸ εἰβενδογε υϑοὰ 

ἴο Ἔχργεββ σαν υνε, Κῳ» )7Όνε, ἴον  ΠΙΟΒ [Ὁ 15 Θοπηπλοην υβοὰ, 

88 ἴῃ Ὁ ἴῃ ὃ (566, ἔαγίμογ, Ζέχ. 578, Ὀοϊ.): 2’ (7695) οἰΐε5 
ΟὨΪΥ τ 18 ραβϑϑᾶρε ἴογ ὈΨΡΌ τῷ στοὰν “γΌρε, δἀάϊηρ' “531 νϑγὰ 1." 
ὕπυβυαὶ «ἴσο, δπά ἱπάεεά ἰῃ Ηδῦτον υπΐχυς, ἰ5 [ἴα πιεδηΐηρ 
οὔ ὑδ1, ἐο λατιρ, ἀατιρίο (μετα ργεβυπιδθ]ν οα ἔπ τορα δ πμϊοῖ [ἢ 6 
ταΐποῦ ἰ8 ἰδεῖ ἄονγῃ ἴδε 5181); οοπιπιοηϊυ δΡῚ πη Ηδῦγαν πιδᾶπβ 
Ἴο ἑαπρωΐεῆ, δε τοεαΐξ οὐ ῥοον (ἤδη ΑΝ. ΕΝ πὶ. μογα, ἐλαν ρὲ 

»εἰηιϊρῆσα, ἀπά τμ6 δάϊ. δὴ, τοσαῖ, ροον; ἀπά .1. ἴῃ Ατγαδίς 
σΟΙΠΠΊΟΩΪΥ πι68ῃ8 ζ0 εἰἐγεοΐ σγέρλί, σμΐῶε: Ὀὰϊ [86 γοοῖ πιυβὲ δὲ 

8Δἢ ΘΑΙΙ͂Υ βίδρε οὗἉ [15 Ὠἰβίογυ μανα ἀδνεϊίοροά 85 ἃ (Ὠϊγά ργϊποῖραὶ 
πιδδηίηρ 20 τοαῦϑν, λαηρ' ἄοτοι, ἀσηρίθ, ον ἴγαοαβ οὗ τη ΐ5 πγοδηΐπρ' 
δυγνῖνα πῃ βανογαὶ ἰδηρυδαροϑ: ἴῃ Ηθῦτγον ἰη δἀάϊτίοη ἴο 191 Βοζε, 

ἱξ μα ν. τοίδγβ ἴο ἃ πιΐηογ᾿ 8 πιοάδ οὗ ἀδβοδηῖ, οἷ, πίη, ἐλρερ, 

2,6. τῃτοδάβ οὗ ψαῦρ λαμπρ ἴγοτι ἴπ6 Ἰοοπὶ (5, 483), οσ λαΐγ, 85 
{παῖ τ δῖοι σης ἔγοπι ἴπ6 μοδά (Ὁ. 75); ἱπ Εἰῃ. οὐ. δῶ : 

λαπρίηρ' ἰοοῖκβ οὗ Βαῖγ; ἴω Αγαδίο 1) πιεδῃβ 20 ῥιέ ἐπ πιοίέονε 
α ἐλέῃρ' σωορονάδα; 1.) 7. ἔοτποῦα αδομέ ἀσηρίηρ ἄρτον, ἐο ἀαηρίε 

δηά ἰδδη 20 υαρίϊαΐδ, ἃ5 ἴῃ Ἰγολῖλω ." οὐγοὶ ὧν ϑϑοῦ, 

ἐδεν υαοὐαζοαῖ δείπσεδη ἔποο αὔαΐγε σπά ἀἰά πο ῥπθ α δὲ γίρλὲ 

οοιγα (Πᾶπ6, φοια), ἀπά ἴδε δά). .1. 9. ἰβ υϑθά 5ἰπι αν 
(2. φολα). Οτγᾶ. πιᾶν ὃς γἰρδξ ἰη εἰϊπιϊπδιίπρ' [μ6 5Ξἴγαηρϑ 2) ὉΨΌ 
ὉΥ τεαϊνίἀϊηρ ἢ ἱπίο Ὃ ὮΨ ΡΠ) (566 Ὀαϊον): τθϑη ὈΥΙΣΦΌΠ 
8 (ος ϑβοπιοίμίηρ οὗ ψ μοῦ ἰτ ἰ8 ἴμ6 σοτγυρίίοη νν85) ἴπε 
ΒΥΠΟΏΥΊΟυ5 ΡΑΓΆ]1εἱ το ὍΝ, ἴδε ἔογηι οὗ ρᾶϑγα!!ε!15πὶ (ἀοννη ἴο 

251) Ὀαΐηρ᾽ ἴπεπ οὗ [με ἰγρε ἀδβογίδεά ἴῃ δ ογνης ἡ ἴδδνοτο Ῥοοέν», 
Ρ. 6γῆ. Ιὲ ἫΝ Ὃ ὈΨῸ (566 Ὀδῖον), οἵ τγῆγιμπιοα!γ Ὀείῖεν 
ἜΝ ΏΡΌ (Ὀα1 οἱ Ὃ ὮΡΌ, νῃΐοῃ Ῥδαΐκο ἰ8 ἱποϊϊβεά το δάορὲ ἔγοηι 
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1μεγ, ἴογ {π|5 ψουἱά πιεδη ποῖ σεσαν νι ἐλ6 ἱξρλξ, Ὀὰϊ νεγν 
ὈΠ5 ΔΌΥ ἀτοα» ,ῦῇηρε ἐδ Ζα»2), ψεῖεὲ τεδᾶ ἴογ ὍΠΩΜΡΌ, 
ῬΑΓΑΙ16]15πὶ οὗ τῃ6 84π|6 ἴγρα οουά ΡῈ δἰίαϊπεά ὈῪ γεδάϊπρ' ἽΦΠΣ 
ἔογ ὈΤΘΟΣΣ οὗ ψ βίο ἴπῸ 2) νγᾶὰβ ροῦπδρβ ποῖ γοδὰ ὃγ (ἅ 
(566 δεῖονν), δηὰ {πὰ Ὁ() πιᾶὺ πᾶνε αγίβεῃ ἔγοπι ἔπ6 Ὁ οἵ "Ὁ. 
ὝΒαε 5ἔγδηρβηθββ δηά ἀἰβήου εἶ65 οὐὗὁἩ ἐπ 6 νϑῦϑα ᾶἀγα ΟἹΪΥ ρατεϊδ!!ν 

ἈΠ νοΓῪ Βαζαγάουβυ πιεῖ ΕΥ̓͂ π6 βυρρεδβίίοηβ ἐμαὶ Ὁ.) ἤδγα 

μᾶ5 86 πιδδηϊηρ' οὗ ἴπ6 Αγαδίς, 1»-,ν νπεϑρ (ΕΒΓ 8), {πα ΣΝ Ὁ 

8α5 ἴδε 58π|6 ἔογοε ἃς ἴῃ 15. 5.22 (ἐπ "ο ογζέμιαρν ἀμριατε ῬΗ ΉΡΙΟν 

ἐδεν ττοίμρ' ἰο απαᾶ ,0Ό, ΗΙ1Ζ.), οὐ {παῖ ν.ὅ 15. τῆς αἀΐγοοῖ δοο. 

οὔ γῈΡ, ἐλον ὄγεαξ ἐλγοιρὰ ἐδλε οίομδε 97 αγᾷρδες (απ 50 ονίδἱπ) 

α «λα (Ηοηϊῃ.). Μαγββαὶίϊ, ροϊπεηρ' Ἃ, γθπάθγβ 2.6 σέγοαρε διεγε 

ἐπὶ )δΌνε ἐλ έρεθ-σέο716, δορὶ ρ' πεᾶγογ ἴο Ππ6 πογπιδὶ 56 οὗ δ), 

διι οδίαϊπίηρ [6 Ιάεα, 4'5ο γαίμεγ συγίουϑῖν Ἔχργεββαά, οὗ {π8 

βοοάϊηρ᾽ οὗ ἃ πιῖηθ, ννῃΐϊοῖ ἰ5 ουὐ οὗ Παγπιοην τἱτῃ ν.1Σ δηά 
αἰδτο ψη ἢ {π6 εδάϊηρ ἐπουρῆς οὗ ἴπΠῸ ραββαρε--- τη 5 511]; 

οἵ. Ῥεδῖαε.] 

Δ ὉΜΚῺ] ““ἤοπλ δε βοϊουγηθγ᾽ σδηποῖ ὃ6 τρῃι. ΕΝ. 

“ ἔγοπι τολθῦὸ πιθῇ 5ο]οιγη" 5 8ὴ 1Π]|ορὶ ππᾶῖθ ραγαρῆγαβα. 
(ὰ (Θ) (ἀπὸ) κονίας (-Ξ : τυ. ΕἸεἸά, Ὠ]. ; οἵ. Πη. 5ὅ, ἀπά 
(τι Πι. 272, Απι. 21); 80 5ο ᾿ΑΣ [ϑ9ῇ. ἼΒ}3]. Β,.1, πϑαῖγ δπά 
δἀπχίγαδῖγ, ἠϊ ὍΠΕΡ: 50 Βα.; Βα. Ὁ3)5 (2188), ροογσ.0. Οτᾶ. 
ἱπρϑηϊοιιβίν ὩΣ ὮΣΠ), ἃ βοϊουγηϊηρ ῬΘΟρὶς (ἔογαὶρῃ πλπ6γ5) 

Ὀγθὰκ ορεη 5μδῆβ. 

ὩΣ ΘΎΣΌΣ] ““ἐδεν ἐλαέ αγὸ )ονροίέθνι ὅν (241: οὐ ατῦαν 
7) ον) ἐδλό "οοέ (5. [αὶ ραββείῃῃ ονετ),"---ααὶ οἴοβογ ἀδβηϊίοη οὗἉ 
ἴα βυδ). οὗὨ γ18, 7058 45 40}, Ρ5. 1838 το] 407, ψ ὴ ἢ οἤδηρα 
ἔτοπι 55. ἴο ρὶ. : ΕΝ. ““ἐλεν αν ἰοτροίϊθεῃ . . .᾿ (-Ξ 1757) ἰ5 
δὴ τη ροβϑίθ]α τοηάογίηρ' οὗ "Π. 

ὍΣ ΦΌΝῸ χα ἴλ6 δοοβηΐβ οοπηθοῖ ΘΝ Ὁ 101: 566 δ᾽ 
4285) (ἃ οἱ δὲ ἐπιλανθανόμενοι ὁδὸν δικαίαν (Ξ ϑινῸ ὈΙΣΘη, 
ψἢ δικαίαν Δἀἀεά, 45 5. 211) ἠσθένησαν ἐκ βροτῶν πιαῖκε5 

186 ν. ἰεδοῦ δὴ ὄὌχοοῖ]θηξ πιογὰϊὶ ἰγαϊῃ, ππέογειπαίοῖγ, μοννανοσ, 
ὙΠΟ δἱΐθη ἴο ἴπ6 σοηΐϊοχί. 

5. ΓΓΏΓΙΓ] Ξυηιδοιοα!ν ““8π δοζιι8., ἀδρθηάεης οἡ ἴπ6 

᾿πηρεύβοπδὶ ραϑϑῖνα Ἴ87)" (Η.): 858ε6 ἀ-Κ. ἵ2ια, δ; δηά οἵ. οὔ 
20, 
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ὉΝ 2] Ξ δ ὃν ὅγε: 6- Κ.Ὶ τἰϑ. [ἘΠ ἐρνιὲ τα} : 80 
ΗτζΖ. 5.ἢ]. Με. ; {π6 τοΐδγσθησα νου [ἤδη Ὀ6 ἴο δΙαβείηρ.] 

6. Ἐπ ΤΓΥΒΣἽ] (1) 5.Ἀ1. θεῖ. διυά. ΕΝ. “ἀπά ἴἰ ({π6 
Ρίδςθ) βαῖῃ ἀυβὲ οὗ ροἱά," νβεζα βαρρῇϊγεβ ἀγα ἔουπά ἔμδγα ἰ5 

αἶδο δυγίξεγοιιβ ἀιι5ι---ἃὶ βοπηεννῃαῖ πυραίογυ βίβδίεπιθηξ; (2) 
ΗζΖ. Ηἰ. Βυ. θυ. ““8ηά ἴξ (1π6 Ξαρρῆϊτο) Βαίῃ ἄυκὲ οὗ ροϊά".-- 
1Π6 ὍΒΌ Βαϊηρ' οἵ οὐ“ βαρρῆϊγα," νβϊοἢ ννὰ5 “( δἰπηοβὲ υπκηοινῃ 

Ῥείογε Κοπηδη ἱπῃρογίαὶ ἐἰπι65,᾿" θα [Π6 ορδαας δια ζαρῥές ἑασιιέ, 
ψνὨϊοῦ, 845 186 ἐς ΞΆΡΡδίγα " οὗἉ ἴδ δποίβηϊβ, ἰ5 ἀδβογῖρεά ὈγῪ 

Τποορδγαβίυβ (96 Ζαῤ. ο. ἵν.) δηάὰ ΡΥ (ΔῊΝ 3788.) 85 
βρσίηκίθά ἡ ρο]ά ἀυπὲ (ὥσπερ χρυσόπαστος, ἐρμεεέ δἰ δέ ατρσις 
ωυΐδ, ἀλὰ αμρμρε ἴῃ ΒΑΡΡὨῖγο 5 π1}1181), τυ ἢ δ Παδίοη ἴο ἴΠ6 
Ῥαγίϊοϊεβ οὗ ἰγοη ρυγί(ββ, βαϑιϊν πιϊβίαδκεη ὉΥ ἐποῖσγ οοΐους ἀπά 
Ἰυπῖτα ἔογ βοἱά, ἔγθαυθπεν ἔουπά ἴῃ ἴξ (οἴ, ΘΑΡΡΗΙΒΕ, ἰη 2.2 ἀπά 
88); (3) ϑοδιυίε, Εν. Ηἰ. ΕΝ πι., ““δηά ἢ (86 πιο) ρειτοῖῃ 
ἀυκὶ οὗἉ ρΌΪ4.᾽" (2) 15 πιοβὲ ργοῦθδθδία : [ῃς ραγεοίεβ ρἸεοσίηρ 
γ ῖϊονν ἰπ ἐπα ἀδγῖς δίας βίοηβ ψουά θὲ ἃ ροΐπε ννῃίοι [86 ροεοῖ 
πιῖρδς νε} γοῖογ ἴο. Οὐ. τ 3Π| ῬΒΣῚ, ἀπὰ ἐξς ἐμεξ 5. σ οἱά ἴο πὶ 
(ϑο Βε.Κ, Ῥυὲ αἰϊδουῖ 15), τυ ίομ πιρῃς δ6 τίρδι: Βα. ἱμοίϊπθβ 
ἴο ἴξ. : 

7. ΔΓ] σας. ῥονείδνιδ, ἃ5 τ} 2ο]δ ῃ, 
ἢ] 20; 6. τδ . 

8. ὙΠ ΤΠ] ἴδ6 ΗΙΕ, (Ἰπέγαπβ.), 85 15. 2οίδ, 716. 5188, 
ΥγΠῸ 2] 4155}, ροεῖ, ἔογ 2ρυμα δεασές:: ὙΠ 4150 ΟὨ]Υ Πεῖα 

δηά 4135. Τῆθ Ψ ἴῃ ΕἸΏ. (Ὁ. 234) ἰ5 ἴο δσ ἐμροϊδνεέ (Αταῦ. ΕΣ 
450 ͵5 ἴο γῆς (οὗ ἃ βίβγ), γἕδθ τ, δ6 οἰδυαίσά (1,ἀπ6, 1516); Ὀὰϊ Ὁ 
ωὐ ΞΚ ΜΟΚ χν. γοβ 8..]}: ἴω ΝΗ. γπε᾿, ΡΊ. ἩΠπρ. (ννῖεἢ ἀδτίνν. 
γπν, γπῦ, ΠΥ, ὙΠῸ) ἰ5 ἴο ὅδ ῥγομα, δοατέγμί. Οἱ, ΚΙ. 
γπῦ Ὑς ὈΩΡΥΡ ὍΝ (Σ πΌ, 20 ΓΞ) 19. ὍΣ ΟἿ ἸΛΓΙΣῪ ὙἸΘῚΣΙ 
ΠΥ ΓῊΒΣ) ΠΊΝΣ ἸΣΣ ἼΔΩ, ὙΠ, 

ΤΤῚΣ] ροεῖ. ἔογ ἼΒ". Οοπιποη ἴῃ Αγαῦ. δηά Ασδηι. (ἢ Ζ 
ΒΡ ΞΞ Ηθρ. ΞΡ», 45 αη. 15} Ὁ, 76γ. οὐ 5). 80 ἰη ΗΪ;. Ρυ. 2.1 
ὯΣ ΠΡΌ (- Ὑ3ΡΌ, 7οη. 45). 

ὕῸ] 4,0. 
1Ο. ὈΥΝΝ] ργορεγὶν διἐϊσισα»αῖς ( (ἢ. 4115. δἴο.), ἔπδη πλοτθ 

ΒΞΏΘΓΑΙΙΥ τοσέθγεολαηπρδίς, 15. 3431 ((ἰ διώρυχες) ; μετα, 5:1 πγοτϑ 
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ΒοΠοΓΑΙγ, μογίζοη!αδὶ ραζίογίος ἰεαϊηρ᾽ ἰηῖο {π6 πιίηα (Ὀϊ. 6. 
Βα. Πα.). ΟΕ, 4 5Π) τα «λα. 

ΙΙ. 23] [Ὁ, 88 [15. 78] δῃά οἴεη [ΒΒ 5835, ὁ]. ὅτ βάθη 
(Ρ ῬΌΡΨ, οἵ ἃ βιββϑβ, οἵγ' ἃ ραγαρῆγαβε οἵ ᾽339,----νῃΐομ, ποννανοῦ, ἴα 

4815 15 τεπάεγεά πηγή) δὲ ποταμῶν ἀπεκάλυψεν (Ρ ΘΒ, ἰακεα 
85 -- ΤΠ, 15. 5.219 (πῈ, Ῥ ργοδιηάα χυοαις δυνίοτιπι 5ογαξαῖιβ 
εβὲ (Ξ--. ὕΒ8Π: 80 ᾽46Θ ἐξερεύνησεν), νβεπος ΥνεἰΖβί. αῤ. Ὀεΐ., 
Ηΐπι. Βε. Βυ. 3339 (Ὁ Ἴ3Ὁ -Ξ- φέαοε ογ΄ Ὁ"33) ὁ» εργέριρε τε δοιεγΌ 65). 
ατᾷᾶ. Ρετγί. (ρ. 69), Β6. (α11.) 33) (3857; 566 π.), δῃά ΦΈΠ (Οτᾶ. 
Ῥεγί. Β6. 85:.; “185 πιυοῖ ἔογ ἱτ,᾿ Βυ.), ἀδ σεαγολοζά ομέ {δ6 

φομγῸδ5 ΟΥ οέγεαριδ. Βυῖ τδδῖ 15. {πὸ οὐ͵εοέ (1 [Π158 οοπηβοιίοη) 
οὗ βϑαζγοδβίηρ ουἱκ ἴῃς βοιιγοαβ οὗ ογρεανησῦ ““Ἴπε βουγοαϑ οὗ 

βίγϑδπιϑ μα δἰπάδι πρ᾽ (ἴο ργδνεηῖ ἴπ6 πγῖπα ἔγοπι Ὀεΐηρ' Βοοάεά) 
ψουἹά Ὀ6 πόα ἴο (6 ρυγροβα; Ὀυΐ ΠῚ) ἰἴβεϊ ἢ 15 186 πλογα 

παΐυγα! οὐ]. ἴο Φ2Π, 45 ἴω 3ῈΕ (5ο Ὁ υ.). ' 

ΠΟΙΌΝ] οἵ, πυδόμπ, «τό, ῬΒ. 443 (59 Π). Ὑπὸ νιαῤῥέξ, ἐξ 
οογγεοῖ, σϑῃ 86 ΟὨΪΥ ἔογ δυρβοην (ΚΙ. Μίομ]οΙ, 416, 1866 ΓΝΕΠΘ 
0 κῦλ ΠΗΉΡΠ, οἰξεά Ὀγ Ὁ 6.), ἃ8 15. 284, Εζίς. δᾶ, Ζεο. 4Ἶ; 
δα 1 15 Ῥεξίοσ βἰ ΠΊΡΙΥ ἴο οι 1ξ. 

12. [ὩΨΌΣ] ν Ὁ γϑπ; ὅτ Ῥοΐβ μεγὸ ἀπά ἱπ ν.ἷ εὑρέθη. 

ΘΙρῺ5 οὗ δϑβϑϑιπιη]δξίοη οοουγ πη Μ55 οὗ Ξ): πεῖ ἔδα 160 ρδᾶβ 

ἙΝΌΣ Κ2Π: ἴῃ ν.39 δα, Τὸ γραά5 πΥΠ. [1 18 ροβϑβϑίδε ἐμαΐ ἘΧΌΣ 
Βογα (οἴ, ΝΡ, ν.13) τυὰβ βυυ δε αϊοα ἔογ 2; οὐ ἴπ6 οἵπεγ πδηά, 

ῬΝΌ 158 ποῖ σοποίυιϑῖνα δρδίηϑί ἘΥΌΠ, ἔογ οὗ. ἘΝῸΣ) ἢ [0 ἰη Ηο5. 
145. δα. 167 γραάθ ἤδτγα ἐνῇ, ἰπ ΨὨϊοῦ, ἰδ τῆ6 ταχίυα] βυρροτί 
ψογα βίγοηρ ον, ἴἃ νουϊά Ὀ6 επιρέπρ' ἴο 8566 δὴ ογίρ᾽ηδὶ νεγῦαὶ 

Ῥδγδ οἰ σαὶ ἴο ν.;---Βυῖ ψπαποα ἀοε8 Ν͵βάοσῃ οοσηα ἔοσγί, ζ.6. 

ἴτοι ᾿βαῖ βουγοθ (Ν Ὸ) 15. 1 ἄγανγῃ ἢ οὗ. ὈΡῸ ἴῃ ἢ ψ τ ὈΡῸ 
ἴῃ 1}, 

13. ΓΞ] Εοδά υἱτμ (τ (ὁδὸν αὐτῆς) Ὀἱ. Ηἱ. Βυ. εἴο. ΗΞΎ 
(οξ. 332): {πε ῥγίοϑ τνουϊά 6 βυϊίδνίς ἴῃ νν.δ.19. θὰ ἰ5 Βογα οὐ 
οἴ ρίδοα. ᾿ 

14. ἼΩΝ] ὉΠ 18 υϑυδην ἔδπι., Ῥαξ πιο. παγα, [οη. 25, Ηδῇ. 
419, Ῥ5. 428: ποι (Ὀυ. (““ ρεγῆαρϑβ "), Βς. δ) ἰβ ἴδ ποῖ ἴῃ 1βοῖ 
ὨδΟΟΒΘΑΓΥ, ἱπουρὮ ἰξ πιαῖκοβ ἃ νατίαἰίοη ἔγοτ ἢ ἼΘΙ. 

15. 20] Ξ- Ὧ 32Π| (τ Κὶ. 635. 51. γι. δ0 {τὸ ᾿ ΟᾺ. 439. 3), τοῦ! 
-- 2 ΟΕ". ο᾽ 1), ὄνϑη 18 (Ηἴπι. θυ. Βε.Ὦ 58ι.; Βυ. ““ρεγῆαρβ 
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Ο 15 ποῖ ἴο ΡῈ τεδά 85 δῃ αρῦγενίαἰΐοη ἔου 5 37), πὸ ΒΝ 
(2222) ἔογ Ὅγ 8Π59. Τῇε ἀετγ ναίίοη οὗ Ἴ)Ό 15 πποεγίδίη : ρογῆδρϑ, 

σλμέ τ, πὰ 80 ργῖζεά, γᾶγὰ: οἵ, Αβ8. ἀωρῶρω (τ ἸΔἽΠ) τασζγε 
(Όε!. ΜῊΡΖΒ 499 ““ νοττίερ εἷϊ, νεγβοῃίοββεη ᾽). ᾿ 

τό. ΓΙΌ] 1; οἐ, (νυνί Α) [. 45:1 ΒΑ ΦΘΌΠ ὈΥΊΡ.Π ΝῪ 3 
ΒΞ. 

17. ΤΩΣ )] ΤῊ ἰπίγδηβ. ;; ὙΠ ποῖ γαηζ, οογεβαγα αὶτμ 1, 
ογ ἐφμαὶ ἴι; 850 19: οὗ, 5. 807 ΓΟ ΤῊ ὈΠΦῚ Ὃ 3; δηά, 
δοιἱνεῖγ, 15. 4018 γ ΣῈ ΓΘ ΠΟ (-- παραβαλεῖτε αὐτῷ). 

ΤΑΣ 1] 50 ΚΙε. : ΓΡΣΙ5), Βα. αἱ., ΠΙΞΊ3) δ'5ο ἰὴ ΝΗ. ([μὲνγ, 
ἴ. 5364), ἀπὰ 73 Βεγα; ΠΩ] ἴῃ 8, Πι. 433}9 ΖΓ 7“. ἘΓῺ Ὁ, 
δηά ἴῃ Αγδηι. β'ἜΏΘΓΑΙΎ (πο άΐηρ 5.Γ.). Αὐαπὶ. 3} 15 ἴο θ6 

εἶδαν, ἐγαποραγοηί (ΟἹ ΖΒ. 213δ). Ατδῦ. σα) 18 ἃ ἰοδη-τννογά 
ἔγοπι {π6 Αγδηϊ. (Εγᾶηκοὶῖ, 4γαρι. γοριάεσδγέον ἐρε να. 64). 

"Ἂ ΓΙΓΥΙῚ] ΤὙηα ἐδ ρόναγηβ βοίῃ οἴδιιβεα:: α-Κ. 1525. 

ὮΣ 1: Μ55, δπά, ρεγβαρβ, ΘΣζ 5.8 Ἔ, ΣΝ Ῥυϊ ἴδ 

οοἸδοεῖνα Ὅ5 βδννοῖβ ἴθ ἃ πια55) 8 πιόγθ ἔογοϊ 8 δα Ὃ9 (8 
πυπΊθογ οὗ ἰηάϊν! τι] εννε 5). 

18. ὉΩΔΤΙ ογνείαϊ; οἵ. φλϑῦδε, λαὴ! (ΕΖίκ. 1311:15. 4853}, 
Κρύσταλλος τηδδη8 5ϊ:π0}1 τὴ Ῥοϊῃ ἐοῸ ἀπά ογγεέαὶ. 

ὋΣ “Ὁ] 1π6 οοηδίγ. δ5 223 (6-Κ. 1216): ὉΔῚ ΓΕ δτ 
ἱπιρ]1οἱὲ δοοιιϑαίναβ. 

] ἼΦῸ ἰ5 ἴο γιστο αἰοηρ', ανΑυ, εἴς., ομξ οζἃ ρἷϊ, Θη. 373, 
ἃ ἤϑῇῃ ουξ οὗ νναΐοτ, 10. 4035: Πεπος Ὁ, [ῃ6 αἰγατοίρρ “Ρ---βαϊά 
Ρεγῆαρβ (Βοοῖῃ. ΤὔἸέδροσ. ἰϊ. 6853, Ὠϊ.) ἢ δ᾽] υϑίοα ἴο ρϑαγὶβ 

ἄγαν ὕρ ἔγοηι {Π6 562---ἢρ'. ἔοσ σεσιρέγρ᾽ 4716} 6370γ οὐ ἀσφιςί- 

δέοπι: [Ὁ ἰβ 5ῃογὶ ἔογ ΦΈΡ, ““Ρ58. 48, 15. τοἱϑ, Ῥγ, 1616» (Η1.}; 
Ο-Κ. 1336. ΕΝ. 2»γἴοθ, σοπιαβ ἔγοπι ΚΙ ποδὶ : Ἵ᾽ ΠΌΣΠΠ ἼΦΌΊ 
Ὁ (68. 1266) ΚΠ ἼΦΌ 12ὴ ΡΊΠΡ ἡοδ᾽ ἩΦ Ὁ) ἼΡΝΙ ἼΣ 3 ΠΌΣΠΠ 
2) ΥΝΣ 5 Ἐῶ γὴν» Ἴρὸ γὴπ, ἐδ. ἴπ6 ἕδλπια οὗ ἃ ρτγεοίοιιβ 
τπΐηρ 15 ὥγατορ αἴορρ, οὐ ἐχέθριαῖς, ατ, ἀπιὰ 50 ἼΨΌ πιθδᾶηβ 2γεοζοιις- 

πθ55; πὰ ἼΦΌ δΒανίπρ {Π|5 ββῆβα ἤεγα, 1 μα5 1ἴ αἷ5ο ἰη 5. 1266 

»ῊΠ ἼΨΌ, πιεαπίηρ᾽ “ 2γεοΐορις βεαεὰ " (ΑΝ. ῬΒΝ.), Ὀεοδιιβα βεεά 

5 Ῥγθοίοιιβ ἴο {6 βδονγεῦ, ὄνβη ἴῃ 4 ἄγυ ἰαπά. 

21. {ποῦ 5} οπι. Ὁ ΘΒ; {818 15 ργείεγαθίβ, Ἄἐνθ 1 (Ὁ]. 
Βι.) Ἔ οτ ἴα! γ ΤΠ ονεὰ 16; μοῖς 16 δηά 33 ΒοΙἢ ὀρθὴ πυϊμουΐ 1.] 
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23. ᾿Ξ] 5 Μ55 ἀπ (συνέστησεν) 3"; Ὀυὲ 566 ", 

24. “3 ΓΓΤῚΠῚ] (ὰ τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν πᾶσαν, Ἐ’ εἰ οπιηΐα 4115 
βυὉ; ψἤθπορ Βα. Κ ΠΠΠ δ5; θα [Π6 ομδηρα ἰ5 ἀππδοθββασυ. Βα. 

τεὐεοῖβ 3 85 ἃ ρἷοββ ; υ. ρίδοεβ [ἃ δῆεν 11 ("θ᾽ Ὀεΐηρ' τπδη- 
τλδη). [{ [5 βαἱά, νὶΖ., παῖ, ἴῃ αἰνίηρ [6 τϑάβου ἕογ 33, 1 ἱπιρ!165 
τῆδι ννίβάοπι δα9 ἃ ποπῖα ὡροῦ δαγίῃ Κπουνῃ ἰο αοά (δσοατεοα 

(οά 8665 ἀνεγγυίπίηρ ὑπάογ παάνθη, ἐλογόζογε ες κῆονβ ἴΠ6 ΨΑΥ 
ἴο Ποῖ), ψβογεαβ παῖ 5ῆ6 σδῃ Ὀ6 ἐουπά δ 411] ἀροη δαγίῃ 15 
ἀδηΐϊοά ἰπ 13. 31. ; γν, 35.531 (γΊΠοΓ βίδίς οἰβαγίγ παὶ αἀοὰ πεν 
Δ βάοιι δὲ ἐπα ἰἰπιῈ Ηδ ψᾶ5 δηραρεά ἴῃ ἔπε τνογῖς οὗ ογϑαζίορ, 

δον ἴδ οδὴ Ηἰβ Κηονίεάρε οὗ μοῦ δροάβς Ὀὲ βαϊά (36 5) ἴο 
ἀερεμά οὐ Ηἰἴς Κηονίηρ ἀνεγυίπίηρ ἴῃ τδ6 οχίβϑεϊηρ ογεαζεαῖ 

νοῦ Γορίοαίν, τμ6 οὐ]εοσίοη 18 βουηά; Ὀυΐ 15 ἰξ βουπά 
Ροειοαγ οδβ ἰξ ποῖ ργεϑ8 ἴπ6 ἰδηριιαρα υπάυϊγῦ [οἔ. 
Ῥεδῖκο]. Ν.36 15 ἃ ροεῖίοδὶ βἰδίειιθηϊ οὗ (οά᾽ 5 οπιηϊβοίθηοο : ἴξ 

68 οουοπεαά οογίδίηἶν ἴῃ ἴθγη8 ὙΠ οἢ ἀγ β γι σΕ ἱποοηδίβἔθηξ 
σἱ ἢ πα ἰοδοδίηρ' οὗἁ 15. 512. 28. 25. 27.,. δι [86 υπάοτίγίηρ ἐπουρπε 
ψνΒοἢ [Π686 ἰοτπ8 δ: ἰηϊοη δα ἴο δχργθβϑ, νὶΖ. [παὶ ἀοά ἰ5 

οπχηϊβοίθδηί, δηὰ [85 αἰνναὺβ Κπονῃ ᾿Μιβάοηι, 18 ρει Υ 

οοηϑίβίθηϊ τ ἱἢ 1. 

25. ΓΦ] τά. εἰέμβεγ (Βι.) ᾿ΠΟῚΒ οὐ (5. .σ55; Ἐ υὶ 
νἱάϊι ; ὅτ, Δρραγϑῃιν σοπηδοίίηρ τ ῖἢ 355, δηά πανίηρ ἐπ δῆδγ 
3.0 εἰδὼς δὲ τὰ ἐν τῇ γῇ πάντα ἐποίησεν) ΠΕ (5ο Ὁχι., οοη- 
παοίίηρ τῖτῃ 35): ἴῃ εἰτηογ σᾶβα ἴμε ρὲ, ἴῃ [ΞΕ ὉΔῚ 18. πογπιδὶ 
(α-Κ. [τ14»] οὐ [Ὁτ΄. 8 147, οὗ. 88. 117, 118]};} πὲ ἔπ6 ἔογπιογ, 
τιβκίηρ 35| ἴο 35 δηά ρἰνίηρ ἃ ἀουδα ργοίδϑβὶβ ἔογ ἘἾ, τ 15 
εαρῃδεῖο πὲ, αἰτ6γ5 ΜΙ͂ ἰΙεαϑί, δηὰ γ᾽6 145 ἴῃς πγοβί ἔογοϊ ̓ς οἰϊπιαχ 

ἴο ἔδε ἀγρυπηεηῖ. Ἐπ. δ. ὉΪϊ. εἴο. τεϊδίη πυϑνν, οοηποοξίηρ 
ψὐτα 3., οὐ (ΗἰἸ. ττὔο τεραγάβ 38 25 ἃ ραγεηίῃεβί5) τι 8; Τὴ» 
θεΐηρ᾽ τοπάσγεά εοἰϊμεγ (Εν. Ηἰ. Ὠϊ.) ὦ »ιαῖδ (ἴῃ ἢ τη οοπϑίγ. 
Ὀοΐηρ ἔπδη ομδηροά, 45 51}: 566 5».}, οὐ (Ὁ 6.) ἐπ »ιαζίηρ. Βυὲ 
35 (4]οῃ6) 8415 δεν εἰἴμπεν 33 οὔ 35, πογεαβ, 85 [} ἴο 39, 1 15 
ἔογοῖ]ε. 

31] ἴο νερμίαέο, φένε ὮΒ (Εχ. 518) ἐδ γὰρλέ πεδαφωρα ἔθ, ἃ5 
Ῥ8. γ5., δῃὰ εβρεοίδν 15. 403 ὉὉ ὌΡΟΣ (οξ. ΠῚ Βεγ}) ΤΊ Ὃ 
ἸΏῸ ΠῊΞ Ὁ ὍΦ,, 15 ΠῊΤὺ ΠΥΥΤΙΝ ἸὩΠΓῸ. 

26. ἨῊΠ] 3855Ρ (.-Ξ 59 Πεγ ), Ζεο. τοὶ ὉΠ ΠΡ Αὐ: ,γζοά 
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βαβῆθβ ; Αγ. ζασσα, ἴο ομξ οὐ ποίολ. Οη ΝΗ. δηά Αγδῃϊ. Ὁ)Π, 

οἰέπιέηρ᾽ οἱοιῖς (( 8. 25 Ζ' δ δρ ΚΡῚΠ δ» 390), Ξε ΔΓΕ ἀπά 
ΟἌΥΨΖΒ, 5.υ. 

27. ΤΥ Θ] πα »βοοιεμ θα ἐΐ,---Ἔχργαββθα ΝΥ ἰϑάοπι᾽ Βα Δ] 65, 
δηά 50 ρᾶνα δνϊάθησοα ἐδαῖ ΗἊ πον 411} δθοιΐ ποῖ ποί ἴο πιδῇ 

(νῆο ἀϊά ποῖ ἔβδη δχίβι), Ὀὰϊ ἴῃ {π6 αρβίγδοϊ, ἰῇ βϑηδγαὶ. Ἐν. 

Ὁ 1.1} 6.5 (αἴοτ Θοδυ, οὐδ Ἐπ Ρ67Ὸ 5, γαξζογι65, δεμ)Ὀα 5 ΣΡ ΗΉΙ 
γεσθησμῆ): Απαῖ σοιριέθα ἐξ (ΒΌ 85 4857; ογ (Β6. αἱὲ. ΠΠἼΒ95), 
566 Π18 Παταΐν (Ὠ)].2) σοπιραῖθ]α τ ἃ βἰηρυίαγ οδἦεοι. [Ὁ υ. 

αἴ53ο γεδάξ ἴῃς Καὶ, Ὀυῖ ἢ {πε βυρρεβείοη ἴῃδὲ 1 15 Πογα υ8θά 

. 85 ἃ ἀδηοπιίηδίϊνα οὗ δ), ΠῚ} ἐπ6 πηοδηΐηρ οἐμαξδα : ἴο ἽΡΠ δα 

4150 ρῖνεϑ δὴ υπιιβι8] 56η56---ἴο ρα ἴο ἴπε ργοοῦ: βυςῦ υπυϑιιαὶ 

δηά ιιησυρροτῖοα τι58Ρ565 ΠΊΔΥ δα ἰδοδηΐο 8] 0.565 οὗ {πΠ6 5οῆοοί οὗ 

[δ6 τνῖβα πιδη, δηά οὖἦ ἱπβυῆοϊθης Κηονίεάρε οὗ [815 Ϊδηριιαρα 
ΤΆΔ ϑοοουπέ ἔογ {πὸ ἀἰβίου!εν οὐὨἨ βεἰζίπρ' Ὄχϑοῖν αηά σἱτὰ 
οεγίαί πεν {π6 πιεαπίηρ' οὗ [μ8 ν. (866 Θχερδίϊοαὶ η.).} 

[ΠΡ 271] 5 Μ55 πῦ3π: ὃ. σιδιοζ -Ξ πϑ9π.] 
28. [Ὁ 3] ΜΒ Κϑα 98. ογ, Οοπιπιο ΠΥ τεπάθγοά ἐσ πηδρ: 

Ἑπγοι, οομοορμΐηρ, τοίτλ γοζδγόηοα ἕο, τπᾶρ; Ὀαΐ αη. λοἱδ, Ὀι. 

33» 18. οδ5, Ῥ5. 35 7110 ἄγε ποῖ αὐἱΐα 5ἰπ||]αγ, ἀπὰ ἰθ ΔΩΥ οᾶ56 
ννουὰ Ἰεδά ἃ5 ἴο Ἔχρβθοῖ ἸΠ83Π δηά 15)}} ἴῃ ψμδὶ ξο]]ονν8.] 

[1Π] Μ5 Κεπ, γό ᾧ 0ῃ.] 

Ὑ)ἼΝΝ] ΟὨΥ δοῖα ἴῃ ]οΌ; δηά εἰβεινβογε, ἰῃ τῆ6 που οὗ 

Θοά, οἷν ΕΖίς. 149 2339 245 2853" (ὨΪ. ; δδ ἢ {ἰπ16 ΠῚ ΝΥΝ ΝΣ 5 

Οοτγη 5 δχοϊβίοῃ οὗ "ΣΝ 5 διρίτγαῦυ). ϑοπιὶα τοὸὼ Μ55 τεδά 
ΤῊ, δηά ΠῚ ΣΕ 5 ψμαῖ ψουά ἈῈ παίυγα!ν χροοῖοά: Ὀυῖ 

[πα δυΐπογ εβοῆθννβ ΠῚΠ᾽ ἃ5 ἔδγ ἃ8 ροβϑίδίβ (οἷ. οῃ 129); 50 δα 
ΤΑΔΥ͂ ΒΑΘΎ αν βαἱά ")»7: ΠΕΡ." ἔογ [Ἢ [, ΓἘπουρἢ ἴα 615 ἐπα ρῃτγαβθ 
18. ἽΦ ΠΙΓ]. 
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2. ὙΤ 2] τεαβ ἐμ, εἴο., δἃ5 τερυ αγίν (15. 51 εἰο.; 6-Κ. 

118ς, ε). 

"Ὶ 2] ἃ βοοά ὀχϑηιρίβ οἵ ἃ ο. 8ξ. δεΐογε ἃ γαῖ. οἱ. (6-Κ. 
τ3ο4ὴ) : οἵ, Ῥ5. 656 2.) ὙΠ. ΤΡῚΣ, Ῥγυ, 853 ΥἹΌΘΟ 501 ὙὙ ΕΠ. 

3. Ἴ5τμ) 1 οοττεοῖ, ἔγοπι δῃ ἱπξ, ὅΠ (ΠΠ κα ἯΦ', 76γ. ὅδ; 2ϑ 
Ο-Κ. 6γ), ἡ 56. (κα Π3533), δηεοραεηρ τῃ6 ρϑη. (κα 
ὉΠ ἰδ53, Ἐχίς. τοῦ; αἀ-Κ. 1315; Ὦγ. οὐ σ 85. 21}. Βαυΐ {86 
οοηϑίγιοιίοι 8 νεΓῪ ἱπαίερϑηξ: τά. {π6 ΗΙΕ. (6 ΠΤ 3) ὅϑππ8 

(ΟΙ. Βι.), οτ (Ὀι.) ἴ5Π3, τυῖτι ἰδίου οἵ π, 68 ἴῃ ὙΌΣ, 15. 2311 
(α-Κ. 539). 

ὙΥΝ5] τὰς δ οὗ πογηι. ; Ζόχ. διόα. 
] δοο. δξιαγ Ἴ0η, 85 15, 5οἱθ, Μίο. δἷἱ, Ργ. 612; 8ᾳ. πϑ, 

Ὁ ι. 1κ19 2, ᾿ 

4. ᾿θὝΠΠ], ἈΠ, σωέμννερ, ργορεσῖγ, ἰξ β6θπι8, ἔμ: {ἰπ|6 οἵ 2έωοζ- 
ἐπ (ἔτ 15), ἔγοπι "ἘΠ τὸ Αγαῦ. ἔλαγαμα, σαγῥενε (ΕἸεἰβομογ ἴῃ 
ΟἌΡΨΒ ι. 4266): ἢδτα ἢρ'΄. ποῖ οὗ γουΐϊῃ, Ὀυΐ οὗ π6 ἀρα οὗ γίρέ 
᾿ιαπλοοῦ (ϑοδυϊ. αἀσέας υἱγέλϊές τως ἡ» μοίέδως "οεία δέ ἐχωδοναη5), 
ψΠΐοῃ ]οὉ νν 45 δηὐογίηρ Ὀεΐογα ἢ 15 δἰ δι 65 [611 ρου Ὠΐ. ΒΒ. 

ἄτρυδβ {πΐ, Βεΐηρ' ορροβοϑά ἴο ΤΡ ἀπά ἱποϊυάϊηρ' νυνἱηίεν (αη. 85, 
ΡΞ. γ41}, Ῥγ. λοβ, Ζεο. 148; οὗ, 186 ἄδποπι. νΌ. 15. 185), 11 σδῃ 
Ῥεαῦ οηἷν δὴ υπίδνουγαδία 56η86, 80 δ6 ψοιυϊά τοδά, υἱὰἢ 

ΚΟηΐρ5᾽. ΝοἹΖ., ὙΤΊΒ, »"» δίοσοονεέμ,, Ποινέσλέηρ (οἴ. ἢρ΄. οὗ τηδη, 

Ῥς. ο2]5, Ργ. 118 41.) ; αι 1{ 8 ποῖ οοτγίδίη παῖ [ἢ 8 18 186 οΆ56. 

[Εμτγίϊορ ᾿ΒἼΠ, ἀβϑυπιηρ ἃ Ηθῦ. ἢῚΠ, ς..ὁ,»., ἀαχέγενείξν (οἵ ἃ 

τηοιηίαίη, 15) σεραρεξ; [86 ρῆγαβε τνουά [6 ῃ πιοδη : ἴπ6 ἄδγβ 
σι Βαη 1 τεδομεάᾶ ἴΠ6 βυπηπιῖξ οὗ ΠΥ ἐογίυηε8.] 

ὙΌΩ] ἴον ἢ ΠΥπ3. Ὁ, Ρτορεγίυ (οΐ. Ἰάο) ὁμιλΐα, 
,»ίομαϊν οὐ σοαβάενμαϊ αἀἰἰδοογεο (Ῥ8. 5518), ἀηά ἔπδη “Μη δηάελίῤ 

(Ρ5. 25:5 ΕΜ πὶ.) Ρε. 232 ἘΝ π..). Βυῖ (ἰ (ὅτε... ἐπισκοπὴν 
209 
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ἐποιεῖτο; ορ. 14. 34 (τ, Βε.), Σ᾽ (ὁπότε περιέφρασσεν), 
Κ. (σι ς-κδῸ γ3), ροῖπε το Ἴδ3 (ἔτοπι Ἴ50); οἵ. ὃν Ἴρο, ἴο 
οουδν, τ Κ. 81 αἱ. ; ὙΠ ΠΓΙ͂ΞΌ, Ῥβ. 1403: 580 Ηουδ. Οτᾷ, (Ρα5. 
ἱ. 120). ϑυέ. Βυδὶ, Ῥεγί. 89, Βα. Πυ., ΡΓΟΌΔΌΪΥ τἰρ δ Ε1γ. 

6. 7 ἰηΐγαῃβ. τε ἰο δαξάδ ομϑϑεζ (Εχ. 25 α].). 

Δ ΎΣΤΤ] ΤΌΤ ΟΠ Πδγα. 
ΤΤΌΓΙΩ] πῸΠ ἕοσ ΠπΌΠ : οὗ, οὐ πὰ, 2253. 
ὙΤῸΝ ΡῪῚ ὝΩ] Τὰ. Βε.Κὶ οπιῖε Ἂν (45 ναγίδηϊ οὗ ργ), δπά 

τελά (Β6.Κ τε “ Ρογθαρβ" "ἼῸΡ ΡΣ (ἼῸΡ 65 }} ἰο '3 ὉΠ), απά 
3» τἰαπδέμρ' ρουτοὰ οὐξ :ΡΙΧ᾽ ΠλΑῪ Ὀ6 τῖρμὲ (866 οὐ 283); δι 
ὙἹΟΡ ἰ5. ΠΙΡΉΪΥ ἱπηργοῦαρία; ἃ ρἷβδοβ, ποῖ δὴ δοίΐοῃ βιιοῖ 858 

βίδπάϊηρ, νουά ρους ἔοσί οἱ. Νοὸ οἤδηρε 5 πεεάβά [Ἄχοθρίὶ 

ἔον ἔπ τεαβοῃ παι , οοπίδίπϊπρ ἔουγ βίγαββαβϑ αἱ ἰεδϑέ, 15 ονοῖ- 

Ἰοηρ : ΟΡ τποῖρῃς θῈ δὴ δοοίάεηίαὶ γερειτίοη ἔγοπι ν.ὅ] : οὐ ἋΣ 
(αἰγεδάυ ἱπ ({), υ.-. , 

γ. Φ ΝΏ] κι, 54. δοο. ἰ5 ἰο φρὺ σωΐ οΓ (Εχ. οἵ "3, 
Να. 4535); οἔ,ἁ ΥῊν ἫΨΦ "κυ δ5, σα. 3435: π6 Ἴ, (που ρ πιοβεῖν 
ιι5οά οὗ [πε ψαΐε οὗ ἃ οἱζγ, πιυϑὲ πη 6 ἢογα ἔδα ραῖδ οἵ [οδ᾽ 5 

δοιιδα οἵ δϑίδία (οἴ., οὗ ἃ ργῖναϊε ρεγβοη᾽β ἤοιιβ6, Ῥγ, 1419 Ὁ 
ῬΝΎΧ; οἵ ἔδγη, [6΄. 1815. 11); 10..3.186 πῃ (Βι..), 4ο65 ποῖ ργονα [88 
οοπίγασυ, ἴοσ ἃ ἽΨΦ ἰβ ἃ πῆρ, δηά ἼΨΠ πρὸ οἴδη οσοσιγβ: ἵπογα 

18. ἔπι Ὧ0 οσοαβίοη ἴο αἰΐεσ ἴῃς ἰεχί.---ξ [ογ΄ Ὁ] ὄρθριος τα 
ἡπν.. 

οἷν [Θ᾽ .. 
ΓΦ] 85 Ῥγ. 88 οὗ "6 τ Ὁ (οἴ. ΡΏ. ΠΡῚΠΗΡ, ““ Λιδισέοιον," 

πε πδηϊα οὗ ἃ ρίδοε ἰπ Ουρειιβ (Ὁοοῖκα, ΔΘ 52, 53), 8δηά -- 
Οανέλαρνο, (15 1. 260" (-- Λ'57 495), α1.}: οἰβουνβεγ ΠΥ. 

ΤΞΒ] τις ἱπιρέ,, δἰέδομβά ἀσυνδέτως (Ὠτ. 1τ63, Οδς.; οἴ., 
δἴϊογ ἃ βηϊΐε νΌ., 1 5. 12} 185, [6Γ. 155) ἴο ΜΥ2, δά υϑέμαζιν 
πηάον ἴπ6 ρονεγηπηεηΐ οὗ 3, ““ σατγίθϑ οὐ ἴδε βεηΐθηοα ἴῃ {Π6 
ἔοτηι οὗ ἃ ἐτοαυεηϊδεῖνα " (Βια.). ᾿ὅ)3ΠΊ|, 'νουἹά μὰ τμε πογηιαΐ 
οοπβίγ. (Ὀτ. στι8; 6-Κ. 114’). 

8. Ὁ] 159 πα. 
ὙΤῸΣ ἼὮΡ] δὲ αενηπάδέονε ἰ5 Ἰάϊοπιδῖῖο δηά εἰεοξῖινε: οἵ. 

]ετ. 553. ο᾽ ΧΩ ΥΤῚ) (5οὗ), 157 ὙΠΣΝ τρον, 461, 15. 186 δρ, 

463 51: μέ. 
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9. "Ὃ ὙὙΣ)] 566 ου 45. 
10. (τ οπι.: (ὦ 105» Βεΐηρ᾽ οὈνϊουϑν ἃ ἀοιδίει οὗ 115, ἀπά 

(ἃ 100 Ρείηρ' τϑα!γ Θ. 
ἽΝΏΓΙΣ] Ρ]. ΌΥ αἰἰγδοίίΐοῃ ἴο ὩΣ); οἵ. ᾿οῖν 213} 4851} 

15. 6οῦ, ΗΙ. (α-Κ. 1τ466),---τἰδουρῇ ΟἹ. ργοροβοϑά ἴο ἀεἰεῖθ {86 ). 

Βυὲ λέδάονι ἰ5 ἃ βίταηρε ἔρ. ἴο ΔΡΡΙ͂Υ ἴο δγΡ, δπὰ ἸΝ2Π) πιᾶν ν}6}} 

Ὅ6 ἄτι ἴο 8 8ογίθε᾽ 8 ευὐῈ ἰοοϊκίηρ᾽ ΌὈῪ δγγογ δἱ 8) (Μα6. Ὁ]. 81.) : 
τὰ. ὈγΟΡΔΌΙΥ εἰϊπαῦ Ὁ τοῖς ἀμηριὸ (ϑεξ. Βα.), οΥ ΜΦ5), -Ὅας 
γεείγαίποα (Ὠ α.}ν 

ΙΙ. 5] ποῖ Ῥάδη (ΑΝ.), Ὀυξ 20»: 11, ἔοσ {π6 δαγ πεαγά, 
αρε οΑἸ]εὰ πα ὨΔΡΡΥ -Ξ Εοσ τολϑε ἴῃ6 δἂῦ πεαγά, ἐξ σδ]δὰ πλα 

ΒΔΡΡΥ (ΕΝ.): 50 "Ὁ δηά πε εγε δανν, σϑπαᾶ ραν υνϊῖπαϑβ ἴο π16 ΞΞ 

δηά τολόη τπ6 ἀγα βανν, Ζ2, εἴο. ; δηά οἴϊεδη 5: π|}]1αγῖγ. 

ΓΔ] δηά χαείρεέθαϊ νεθ, ἃ5 τ Ἰζ. 2110.18, 

12. Ψ»ΦῸ] ἄὶ ἐκ χειρὸς δυναστοῦ (3ο ῬΒ. 7412 ἴον ΜΕ): 
ΡΓΟΡΑΌΙΥ τε »ἶδὉ πιϊδυιηἀετβίοοά (1π οἿ3 (τ δυν. τε Κ΄). Μ55 
δ. 6 Ὁ6 Ἐοβϑί (δεφφέίορ"Ἕ" τ21) ΘΌ, α οἴανιονε (18. δῦ), ἀπά 
Μ595 858. δε χήν Ὁ (σἱΐπουΐ ἀαρεβῃ). 

ὧν Ὑν ΜϑῪ ΘΊΡῚ] Ρ8. γ212 ὁ ἫΝ γῚ Ὁ, τα Μ55 (Ό6 
Ἐοβεὶ, ἐδέά. ται (.), 9 Έ κῦ. 

14. ΦΘΡῚ 668. ΖΖο5. αυοῖε5 Ερῆτ. ἰΐ. 504 »λαὶ Ἰὴ., 
ἃ ἀδιῆοῃ [85 νι 2ὴδσθ οἕ, οὐ οἱοέλεη λύρεδοζ ἐπ ἐλθε, ἤρ. ἴον 
ΒΠ1οἀ πες (566 διγίμος Ὄοχχ. ἴῃ ῬΘ. 1887): οἵ. Αγδρ. »κπωέδῶς, 
»ισέ. 

ὝΔΟΨΦΏ] ἄς (κρίμα), Ἐ Ὅυ. ΒΕ. Ννο. ϑυσο. Βαυὶ ΔΑ ἰΞ 
τοογα ἔογοϊῖ8. ἢ 

15. ὝΨΌ] 6- Κ΄ 355. 80 ΚΙ. Δηολίοϊ. ς5Ὁ (Βδοσ, 49). 
τό. ΤΥ 3] -- οἵ (δίπι τυβοίη) 1 ἱκθνν ποῖ: αἵ, τϑ85 

ἂκ ΨῈ κὸ σρὸ (6-Κ. 13οα). 
ἽΓΓΡΓΝ] Ῥ5. οοὐἹο, 15. οὗ, ὅση. 2812 οἷο. : Ὀτ. 197. 

17. ΓΛΝΉΤ] 11. 16. Ῥγ 2047; ΩΝ Ῥ5. 5810. 

18. Ὁ. ΓΙ ΠῚ ΣΝ ὋΡ ὉΝ] [Ὀν, τοίλ, 885. ἰπ 
Ἐχ. )αῖβθ, 1[ν. 2551. 80.417, Ζοχ, συ. Ὁ), 3. 2. ἴῃ ἢ {πὸ ἕδηλ]ας 
ἤρατε οὗ ἴδε βδηάᾶ ἴο Ἔχργθβϑ 0} {46 15 γεοορηἰζοά ΌΥῪ ὁ 
ἀπά ργορδοΪν ὃν ζ΄, θαΐ ποἱ ὃγ (π, Ἐθ]. (ὦ ἡ ἡλικία μου γηράσει, 
ὥσπερ στέλεχος φοίνικος πόλυν χρόνον βιώσω; Σ΄ ἔλεγον 

37 
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δὲ μετὰ τῆς νοσσιᾶς μον γηράσειν; Ἐ ἴῃ πἰάυϊο πι6ὸ πιοτίαγ, 
οἱ σἰρωέ ῥαΐνια τὰ Πρ] Ισαρο ἀϊ65; 95. (ἢ ἃ ἀουδῖα τεπά. οἵ ") 

Ιλ... »ο͵ο ϑαδ οἷ Ἴωσο οἷο «Οοιοὶ Ἰλϑροδο ἸκοΝ 

«τοῦ, Ἠκο Ἀολο,;; Φ᾽ ΤΟΝ ἘΞΎΦΌ ἘΡῚΝ ὮΡ ({π πιν πεϑὲ 

1 5881} ἀδραγὶ) μὴ)" ὉΌ μὸπ Ὑ1η. (τ κ ἰβ ουνίουβ ἃ ρᾶγαᾶ- 

Ρῆγαβθ. Με. ΒΙ. γά. ΠΡ δεν 96. τοδὶ ἐλ νεδά, 1.6. να τ86 

Διοιηβίῖο γεθᾶ, ννπίο πᾺ5 αἰνναυβ μαά ἰξς γερυϊαιίοη οὗὨ Ὀεϊπρ' 
ἀυγαῦ!ς, δηὰ ᾿ἰαϑεϊηρ ἰοηρ (ηοῖ 45 ϑρέ. Ρ. 44, υπάεγβίδηάβ 1, 
ἐονιρ.ἰσεα, 50 ἴῃαιϊ ΠΪ5 οὐ)εοϊίοη, μαὲ {π6 γϑβά 15 ουἱ ἀοννῃ Ὄνου 

γεδγ [8115 ἐὩγοιρἢ). Βυῖ π6 σοπιρατγίβοη ἰβ γεπιοία ἢ ἂῃπά ἴο 
ἜΧργα85 δος δὴ ἰάδα, βοπια ἰοηρ-νοά ἔτεα ψουἹά πᾶνα ὈδΘθΏ 

τῦογα παίυγα!ν ᾿πουρδε οὗ Ὁ ἔπε ροαεῖ. [ἢ ϑ'γ, 5012 ὡς στελέχη 

φοινίκων τ-- ΗεὉ. 16 ὑπ) "5,5 “έξε ῥοῤίαγς 97 ἐλ τοᾶδν (ΤΌ. 
4053); διά {Πἰ8 ἰγαηϑίδιίοῃ βθθπβ ἴο βῆον {παῖ ἃ 5) τ- Αγ. 

μαλλὶ, ῥαϊ»ι-ἔγεο (“πεῖμοσ οὐ πο ἰξ 15 τσ ΠΕ 50 τεηάογεά {πεγα) 

85 Κπονῃ ἴῃ Ηδερ.: Ῥεγίεβ (7 Ὸ Δ χὶ., 1899, 688), 26χ. 6468 
(““ ρεγῖιαρβ ἢ), δὲ. 3553, δάορι {π|8 βθηβε ἔογ Νυ. 245 (ἔογ ἃ 

τϑββοη δραίηβέ ἰΐ, 566 αγαν, ωριδ. 363); δπά 2, δὲ. ἐδ., Βυῇ], 
ΤΡ, ς.Ὁ. ("“Ῥετθδρβ ἢ, δαπά Βε.Κ που τεδά ὅΠ}5 μδγε ἔογ 
η5. [Α {πίγά ἱπιεγργεϊδεοη οἵ ἰηη 5 ϑλωρμέχ (π ἐμ15. πηδδηΐπρ' 
ἴο ΡῈ ροϊπιεά ἢ, δοοογάϊηρ' ἰο (μ8 Μαϑβογοίεβ οἵ Ναβαγάβα). 
Τηὶδβ ἱπιεγργείδείοη 18 ἃ5 οἷά 858 ἴπ6 Ταϊπιά (ϑαδημεάτγιη, τοϑϑ), 

δηά π88 Ὀδε ἐγεαυδηῖν δἀορίοα ὈΥ πιοάδγῃ Οοπιπιεηΐδίογβ 

(ΗἴΖ. Εν. Πεϊ. Βα. θυ. Ῥεδίκθ). [ἐ σδῇ βοδγοεῖυ ὃ6 γεὐεοίεά 

οὐ πε στουηά (ὨΪ]., ΤΠ. ἴῃ ΕΖ ὲ. 3765) πδὲ ἔπε δ 0]6 οουἹά ποῖ 

αν ταδομοά [Π8 [ενν5 85 ΘΑΥΪν 85 ἴῃς [1|δἰϊπ|6 οὗ 86 διυΐμπογ οὗ 
]οῦ: Ηεβίοά γεἕεγβ ἴο ἔπ Ἰοηρενίν οὔ πε Ὀἱγά (Εγαρτῃ. 50, εά. 

Οαἰβέ.), αηά Ηετγοά. (ἰϊ, 74) πεαγά ἴῃ Ερυρὶ Ῥοιἢ οὔ ἰἴ58 Ἰοῃρ νιν 
δηά οὗ {Π6 πκίγασυϊου5 νῪ ἴῃ νοῦ ἴς Ὀτουρπΐ 118 ἔδίμογ ἔγοηι 

Αγαρίδ δηά Ὀυγοὰ πἰηι ἱῃ Ηο]οροΙ 5. ὙὍΠα οδγεϑὶ ἀϊγεοῖ [εν ϊϑἢ 
ταίδγθηοα 158, ἱξ ἰβ ἔγιθ, ἰῃ ἴπ6 1 8ἢ ἰγαρ εὐΐδη ἘΕΖεϊκίεὶ (ργοῦ- 

9Ρ «. 

11,66 Βα9 1.λῶ; Βυὲ Οοά, Απιδτοϑ., ἴῃς ὕταιία εά, (1852), ἀπά Ερβτ. 
ϑγς. ἰϊ, 12 Ε, Βαγιεῦς. ϑολοζίέα ἐκ 7οδ, εὰ. Βεττβίεϊη, 18ς8 (Ὀοι οἰϊεά Ὁγ 

Μειχ, “"ελέν, ἰἴ. τος), Βανε ΣΟ, ὙὨΙΟἢ 8 εν ἀδη τ πῖ. 
4 

3 Ἐεδαάϊηρ ργοῦ. Ὅξυ. [ἡ ΟΣ στέλεχος τιδῪ ἀεηοίε εἰζπες σέενε (Ξ: 
70. 148) οὐ δοιιρἃ (τε πν, Ἐζίς. 19}};-- πγὲν, Ε:ὶκ. 4115. 
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ΔΌΪ 2πάᾶ οεπΐ. Β.0.}, ψῆο, νὶβουΐ παπιηρ ἰΐ, τείεγβ ἴο [8 
δτεαὶ 5'Ζε δηά Ῥεδυζι! ρίαπιαρε οὗ ἴπΠ6 Ὀἰγά βϑϑὴ δἱ ΕἸΊ πὶ ἴῃ 
Αγαδία (Ευ58. δηρ. Ἐν. ἴχ. 290). Τδα δἰζεπιρί, βονενοσ, ἴο 
οἷαῖπι [6 ΩΧΧ 858 βξυρρογίίηρ ἔπε ἰηϊεγργείδιίοη 15 ΝΟΥ 41165- 

εἰοπαδίε : ἔογ ἐμαὶ στέλεχος φοίνικος νχὰ5 ἃ παίυγαῖ γοπάογίηρ οὗ 
ἃ 5ηρ,ε νογά ιηἀετϑίοοά Ὀγ (Π6 ἰγδηϑίαίογβ ἴο πιεδῃ ἃ ραἰπι|-ἴγεα, 

158 βδῆονῃ ὃΥ {π6 ἔδοϊ {πδἰ ὩΥΊΘΠ ἰ5 ἰπ Εχ. ᾿ς, ΝῸ. 339 τοπάογοά 
στελέχη φοινίκων : ἴβεγα 5, ἐπογείοσε, ῶῸ στουπά ἔογ 86 οοη- 

͵)δοίαγε (ΗἰϊΖ. 6]. α].} τπδὲ στ. φοίνικος Πα5 αγίβθι ἔγοπι δὴ 
οτρ πὶ φοῖνιξ ὉΥ ἃ. πιδιιπάεγβίβηἀϊηρ. [ἢ {π6 ἰαίεγ [ον 58 
τυ τἰηρβ (Ππ6 πιγαουΐουβ Οἰγά 18 ποννῃ εἰΐπεγ (ϑδηῇ. τοϑδ) 85 
Ἰονσυον (ΠΣ ἼΝ) οἵ (Βεσ. ΒΕ. 8 18) ὅπ (Ασϑην. μὑπ). [π Βεσ. Κ᾿ 
11 ἰ5 βαἰά οὗἉ ἐπ δηΐπια15 {παὶ [Π6Ὺ 411} ορεγεὰ Ενε, δπὰ δοοεριϑά 

{86 ἔτυϊε οἵ π6 ἐογοίάάεη ἵγες ἔγοπι ἤθγ, 5 ἸΏ ἽΠΙ ΠΡΌ Ὧ, 

Ἔχοορί ἃ Ὀίγὰ ψῆοβα πᾶπιὲ (845 ἰἰ τνᾶ8 ἱπέεστο ἔγοαι ἴῃ6 ργεβεπξ 
ΡΑββαρε) ψὰ5 ὯΠ: (8 δἱγά, ἰἰ 15 δἀὐάεά, 1ϊνεβ ᾿οοὸ γβᾶγβ, δὲ 
τῃε δηά οὗ ψΒΙοἢ εἰπε ἃ ἔτεα ογρι πδίίηρ' ἰῃ 115 π6ϑὲ ὈυΓη5 ἰΐ, δηά 

ΟἹΪΥ ἃ Ρίεοβ οὗ (δε 51Ζε οὗ δὴ βρρ βυγνῖνεβ; Ὀυΐ (5 ρΡιι5 ἑογί ἢ 

Ρἰηίουβ δηὰ πὸ δἰγὰ ᾿ἵνο5 αρδίῃῆ. ὍὙμα γθᾶβοῦ ρίνθ ἴογ {π6 

ἱπηπιογίδ!γ οὗ ἴδ6 ΠΥ ΝΝ ἴῃ ϑδηῇ. τοϑὸ 8 ἀϊβεγεηῖ : τ ἤθη 
Νοδῖ νν838 ἔδεάϊηρ' (Π6 Ὀεδϑ8 ἰῃ [Π6 τὶς [ἢ18 Ὀϊγά δίοῃβ, βοείηρ' 
πον Ὀυϑιν εηραρεά Νοδῇ 45, τεΐγαϊηοα ἔγοηι δϑίκίηρ ἔοσ ἑοοά 
δηά 80 δά δδϊηρ ἴο ἢἰβ ἰαθοιγβ; Γπεγορου Νοδῆ βαϊὰ ΠΡ 61 

ΤΩΣ ΝοΊ. Οταηίθαά 6 ἐδπιαγίεγ, βυοῦ δ5 ἰἢ6 ἘδΌρὶβ οὗ δε 
Μιάγαβϑῃ πιυδὲ θανα πδά, σἱτἢ ἴῃς ἔα 016 οὗ [6 ἰοηρ-" νοὰ οὐ 

ἱπγηιογίδὶ Ὀϊγά, [1 ἰ8 δαϑὺ ἴο 566 δον [πε οοηίεχί ἴῃ [18 ραββϑαρε, 

ἢ [(5 Αἰ Πυϑίοη ἴο ἴπ6 πεϑὲὶ δηά ἰδηρτἢ οὗ ἄδγϑ, πιΐρῃξς βυρρεβῖ 

ἴπαῖ ὮΠ ττὰ5 ἃ πᾶπιὸ οὗ ἰΐ; δηά ΌΥ ἰἰ561 τ6 δββεγίοη ἴω Ἐπ6 

ΜιΙάγαϑῃ οἰϊεα αὔόονε μα5 πο πιογὰ ναΐιια ἴΠδὴ ἴΠ6 ἀεπγαηάβ οὗἁ 

ἀχαραβῖβ: ἰδ Ὄχερεβὶβ ἀδπιδηάβ δὴ δἰ υβίοη ἴο {π6 ρβοηῖχ, ὅπ, 

οἵ βοπια Ψψοσγά οοιγυρίοα ἱπΐο δ)Π, τγᾶβ8 ἃ πῃ οἵ ἰξ. Ὀεῖΐ., 

Βονανοῦ, οἷαίπιβ ἐμαὶ ὉΠ, 65 ἔβα ἤδπιθ οὗ {πὸ ρῃςωηίχ, ἰβ ἱπάθ- 

Ῥεμῃάθηεν βυρροτίεα Ὁγ {πὸ ἔδοϊ ἐπὶ 4442Η,, ΑΛΛΟΗ͂ κατε 

εἴνεη ἴῃ ἃ Οοριϊο-Αταρίς ρ]οββαγυ 88 δὴ εαυϊναϊεηξ οὗἩ .Ἰδλρω, 8 

1 γι πὸ ΨΌΨ 525 ΤΙΡΡΠ ΠῚ ΠΣ ΠΚῚ ΠΌΠΩΣ πα πϑ ΚΠ Ἰ2Ὶ [π᾿κῦ 2 ἴ8] ὉΣ᾽ 
ἣὐκ ΟΣ Ἢ ἢ Ψ ηὐκ ΥῸΝ ἸΜ)' 31 "31 Ο" πε ὙΠΣῚ ὙΠ ὙΠ ἸΌΚΥ Ἵπκε ΠΡΌ 
ἢῦκ Ὅνα 2 0 Ὃ (ΠῚ ὈΣΣΚ ἼΣΟΥ ἪΠΙ ΠΧ29 Ὁ ὙΨΌΙ ἘΘΎΨΙ Ὁ ῬῸ παν" ΚῈ ὮΦ 

.") ὝΠΠΙ ΠΥ29 12 ὙΦΌΝ .)] ῬΩΠΟ Ὑ)2) ΠΡ ἸΟΣ ΠᾺΡ ὉΝ ἸΌΝ Ἢν 
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πᾶῖηδ Ἀρρ[ϊοαδίε ἴο Ὀοΐῃ {πὰ Ῥῃοβθηῖχ δπά ἴῃς βαϊαπιαπάεσ.0 Ης 

ἱποίϊπαϑβ ἴο 566 ἰῃ 5Π ἃ Ηδργαῖζεά ἔογπι οὗ {ῃ15 Εργρείδῃ ψοτά. 
ΎΠα ἵνο οδίεῖ ἜἼχαρείίοδὶ οοηβί δγαίίοηβ ἀγα {Π656: (1) ἰξ ὉΡ ὉΡ 

ΜΝ 15 [6 οὔρίηδὶ ἰοχὶ ἴῃ δ, δὴ δ᾽] υβίοη ἴο {[π6 ρῃοθηΐχ ννε]] 

δοοοιηῖβ ἔογ ἀδαῖῃ Ὀεΐηρ τεΐογγεά ἴο ἴῃ ἴῃς ἢγβε [ἴπ6, ἰΙεηρτἢ οὗἁ 

ἄδγβ ἴῃ ἰε βεοοηά : ἴδ6 ρῇῃοβηΐχ, δοοογαϊηρ' ἴο 5οπΊ6 ἔογπ)β οὗ 

186 ἔΔδῖε, ἀἸἃ δοΐυ δ! πρὶν 115 ἄαγβ αὐον ἰὲ μΒαά αἷεά ἴῃ ἰκ8 

πεβῖ; Ὀαΐ (2) Δη δ᾽ υϑίοη ἴο ἴπ6 γεδυγγθοίίοη δηά ἔπίυγε [16 οὗἉ 

186 ρῃβοωηῖχ, δηά {δε διἰγ θυςίοη ἴο ]οὉ οὗ ἴῃς νι βῃ τθδὲ ἢε. 
τηῖρδὲ ἴῃ {π|8 γαβρεοῖ Ὀὲ {πὸ ἴῃ6 ῥῃοθηῖχ, ἰ5 ἱποοηβίβίδης στα 

1π6 ροΐηε οὗ νίενν (πγουρβους αἰἰγθυϊεά ἴο Ηἷπὶ: οἵ, 65ρ. 141... 

με. (5) 8ι. 3765), ἀϊδοαγάϊηρ 86 νίενν πὶ ἰδ ῥβαξηῖχ ἰ5 
ταίεγγεά ἴο, ποῖ υπηδίυγα! νυ βυβρεοῖβ [πΠ6 τοχὶ οἵ που ρ ἢ ἢ 5 
επιαπάδιίου 203 ἔογ Ὁ ὮΨ ἰ5 γαῖμα ννβδᾷ ; οἵ. {86 πγοζγα ἔογοῖ [8 

ΡὨταβίηρ οὗ 525, αη. 1516, Ν. ΗειΖ (ΖΑ ΤῊ χχ. 162) βξυρρεβϑίβ 
ὩΦΡΌ ἴον Ρ δπὰ πη ἕογ Ὦπ. γαΐδγαθ!ε ἴο εἰἵμεγ οἵ ἴμ6β8 

βυρρεβίίοηβ ψουά δ6 ἸΡΙδ ἔοτ γῆν (55. .). 8566. ἔυγίμεγ ου 
τμ6 ρῃοηῖχ, Βοοματγί, ᾿ὔέθγοσοΐοοη, Ὁ. νὶ. σαρ. ν. ; 186 οοη,- 

πηθηΐδτῖαβ δβρθοία!γ οὗ Πεῖ. ἀπά Ὦϊ. οἡ {Π|5 ραβϑαρα; δηά 

τ ρμιίοοΐς οα Ερ. Οἴεδηι. χχν. ἴη δαάϊείΊοη ἴο δποίδης γαΐδγ- 

ΘΏοα8 δἰγεδαν ρίνθ), 866 ἰϊ. Βαγιοῇ 6 ἔ., δηὰ ϑεογεῖβ οὗ 

Ἑποοῖ 12, 14, ῇαγα [Π|5 δε 18 Πίραϊυ ἀενείορεά δηά 

εἰαθογαϊεά.] 
1ο ὦ. [Οἱγουπιδέδηςαι! οἰδιιβαβ ἀδβηΐηρ {πΠ6 οοπαϊτίοη οἵ οἷγ- 

ουπηδίδποοβ ὑηάδγ Βΐοἢ [οὉ Ποραβ ἴο τυ ΠΕἸΡΙῪ Π15 ἀδγβ 180 : 

ἴδε ρασγί. ἴῃ 195. δηά (δε δά). ἴῃ 325. ραβϑίηρ' ονεζ ἰηΐο {π6 ἱπιρέ. 
ἴῃ {πε βεοοηά οἶδιι565 οὗ δαςῇ ν. δοοογάϊηρ' ἴο Ὦγ. 8 117. Α8 

Βιυ. τοπιασκβ, ἴπ6 οοηβίγ. ἴῃ 195. 3... ραβ. ποῖ ἔδνουγ 5.65 
Ρτοροβαδὶ ἴο ρίδος 13 αῇδγ 5.] 

20. 722] Ηξα. Βε. Νο. “5 (76γ. 633): Ὀυϊ δὴ δχϑοὶ 
ΡΑΓΆ116ἷ ἰο ὙΦΡ 15 ποῖ πϑοβββϑίν; [οὐ βρεᾶῖβ, ποῖ 45 ἃ ᾿ψδγγίογ, 

Ὀυξ 8ἃ5 ἃ »ογαΐ Ὦδτγο. 

ΠΡ ΠΠῚ σλοτοραῖ πδτοησος οὐ )γεθλρδος (566 οἡ 147), νχαὰβ ἔγθβῇ 
Δηά ρ]14016---ορροκεά ἴο Ῥεΐηρ᾽ οἷά, αγά, δηά ι156655. 

21. ὮΨ .ν] Μογε ἀϊγεοξ δηὰ ἐογοίδ!α ἔπδη ὁ ἹΡΌΦ; οἴ, 

5: ΠΏ1]1ὰσ οα565 ἰπ Ῥ8..278 287 4.515 649 Ἴ))0) ΠΣ 3, 9115 10439 1.423, 
Ῥε, 81:8.16. 2 5, 2418, 15. 4538: ἴῃ ῥγοββ, Ὀϊ. 157 γδ 1816 .1} ον 
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76. τοί, [Τῆρ οπιρμαῖῖο ὃ ἰαῖκεβ ἃ ΜΠ βέγεββ ; οἵ. Ῥ8. 63", 
Ῥγ 816.16] 

ἈΦ Τὴ αἶ ἢ ἅ. ἢ. δυρβοη. (α-Κ. 2οῦ}; οἷ. 15. 5, Βαογ (568 
5 ἢ.) Ρ. 94) νη, Ιη ΔΑ, Ἢ νἱ 06 (86 5ἰπιρε Ὁ (τ. ὶ 131 6); 
δαϊ (Βι.), ἰπ νίενν οὗ ἴπε ἐγεχυξηϊαίναβ ἴῃ 390. 510. 35. 1 19 Βδίξεῦ 
ἴο τεδά ἸνΌζλ, ἴῃ ψμίοι σαβα ἴξ τ] δὲ Ὁ οσρις., ἀπά 157.) νυ ἡ} μανα, 
οὗ οουγβθ, ἃ ἐγεαυδπίβεϊννο ἔογος (45 6π. 25 19 εἴσ.). χὰ. Βε.ξ, 
[ε55 δυἱτα ῖγ, ομδηρα ἴῃ Ἧ: 330 0 ὲτὰ Ὀ᾿, 53, ὁ ὑγν, 25 Μίο. ςϑρ, 

ΩΤ] ἤἄοπι 51: α-Κ, ὄγρ. 

42] 566 οἡ 2714, Β6.Κ, ποειϊεβϑῖν [ἀπά οὐ σγγμπιίοϑὶ 
βτουπάϑ ἱπιργοῦβδίν], τ ἱτῃ 35 Μ|55 (μον “Ντβ." οδῃ δ αυοϊοά 
ἴῃ βυρροτί οὗ {Π|5 τεδάϊηρ', 15 ποῖ ἀρραγβῃῖ) ὙΥνίοῦ, 

22. ὙἼΔἽ] δἴεγ νεν τοον οἵ ξῤέθοῖ : Ὀὰϊ Ῥεγβαρϑ “Ὁ (65 21:5) 

ββοιά δὲ γεδά (Με. ὉΪϊ. ΒΙ. Βα. θυ.). 

22. ΝὈγ70}} 85 ὃπ' πᾶ5 οοουγγεά ἰη 3:5, Βα., ἔογ νδιοίν, 

Ἴ2Π. Ὁυ., οοηνογβεῖυ, ἸΞΠ ἴῃ 5: ((πά ῥόπη, ΗΕ ἔοσ ὍΠὴ δογα: 

οὐ Ὠυ.᾽5 }, 886 ου 3). : 

5] ποῖ Ἴδοθ9 : Ο-Κ. τις, 

ὙΣΒ ὈΓΤΒῚ] ΚΙο., ἱπιργορδθίν, ΓΙΌΣ ἘΞ (11. 11. (κα ἰβ 
ῬΑγαρἤγαϑίῖο : 50 ἰζ5 βυρροτί 5 νυ ἀουδιῆι. 

ΨΩ] Τα. φλρθῸ9 (οἴ. ΕΥ͂Ψ. ““ἀς ἴον 86 ἰδίξεγ γαίῃ: 
Ῥυϊ τῆς ρ΄. 56η8ε ἰ8 οἶοαγ ἔγοηι [πε οοηΐεχί. 

24. ΠΝ Ὁ] 80 Αἱ. : βοῆπιε οο Μ55, Βδεζ (ν. Ρ. 50) πεν. 
41 υδεὰ ἴο 5π|||6 οη ἐδαπὶ (ον ρΓίῦ, {πὸ αγγέάοο, ἴο ἐσιρὰ, οἵ 

δηεἶἶο, αὐ ΥἰτὮ ἀρργοῦδίϊοη), νμδπ ἘΏΟΥ Ὀεϊϊενεά ποῖ : νῖΖ. (Η].), 

τθδῖ 1 βαἰά ογ δάνίβαά (ον δ Ὀεΐηρ' ἃ εἶτα. οἱ., Ὀγ. τόδ; 
τπουρὴ ἴπ6 οἰμα γαδάϊωρ. ... 84 ΠΊΔΥ 4150 ἜἼχργεββ ποῖ 8 

σοηβοαῦδηος, Ὀαῖ ἃ οοηάϊίίοη αἰγεδάν Ὄχἰβιϊηρ, 85 2453 425, 15. 
45" δ, Ρ5. 4418, Ὧτ. τ50 ποᾶγ [πε 6π4). ΛΌΝΠ δῦ. ἰβ ἴο δοζέσυε (15. 
η5 2815 41.}, ποί (οὗ, ΕΝ 1.) ἴο δέ εοηβάδηξ ( Ξε ΠΒ3). Βιυ. Ὁχ. 
οοηδβίάος πα... δϑη σδῃ οὔΥ πανα {86 ἤαγα ἱπῃηροβϑὶδα βθῆβα 

ρα 90 ἔδεν . « « ν ἀπά δοσογάϊηρ!ν ἐχοῖβε ὃ (5ο 51.): δυξ ἔπε 
οπιίϑϑίοῃ 15 νειν νἱοίεπί, ἀπά, ἴῃ νίενν οἵ [πὸ ρδγα]εῖ5 ιι5ῖ 
αυοϊεα, υπηθοα554Γγ." 

ὯΒ ἽΝ] 5. σΟΠΙΠΊΟΩΪΥ [Δ Καη 85 τ Ὧν» ὄγέρλί σοιρέθραηοῦ : 
Ῥυϊ Β..1 Βι. Βα. Πα. οδἦεος ἐμαὶ ἐπουρῇ ὈΣ0 ΘΠ πιρδς δ6 
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βαἰά (716γ. 412; οἵ, Θη. 45:5, 1 5. 118 1.ΧΧ)}ὺ, Ὧ25 Ὑ ΛΠ οουἹά 
Βαγαάϊν 6 βαἰά [γεῖ, οὗ. 2 ἫΝ πΠΌ), 5. 4]: δῆσθ ῸῪ 
ΒΌΡΡΟΞΘ, ΨΕΓΥ ἱπρεηϊουίγ, ἐπαξ ΠΡΌ" μὸ ἰ5 ἃ οογγυριίοη οἵ 355 
ὉΠ Ὀ5Ν; πε οογγοοῖ ἰοχὶ νγὰβ τυσἐΐεη οὐ ἐπα πιαγρίη, δηά 
αἴτογυνατβ ΨΓΟΩΡῚΥ ἰηϊγοάυοεά αἴεν 350. ἢ ἐπα δαάαϊτίοη οὗ 
ἜΦΗ ἴο πιδῖκα ἰξ πο! 016 : πεν {π5 τοδὰ ἔογ 33 ὯΒ Ὑ ἢ 
ὉΠ)" ὈὉ3 5, ““δηά {π6 ᾿ΐρῃι οὗ πὶ οουπέοπαποβ οονεονγέοα ἐδ 

τοι ̓ γ675.᾽"" Βαῖΐῖ ποϊζπογ {πε σογγαρίίου 861}, ποῦ {πε βεγίεβ οὗ 

βΒυαθδεαυδηΐ οἤδηρεβ, οϑῃ Ὅὲ 5αἰά ἴο δὲ ῥγοῦδθῖε; δπά {6 

“ἐἸΟΌΓΠΘΓΒ, ὄνδη Δ] ουνπρ [παι [ΠΟΥ ἀγα υπϑυϊδῦ]6 ἴῃ 355, δγαὰ 
511] πλογθ 580 δδγε; ἰῃ 355 (ΠῈῪ αἱ ἰϑβαϑδὲ ἄρρεᾶγ Οἠΐυ ἴῃ ἃ οοπι- 

Ρᾶγίβδοη ; Ὀὰΐ ψνβαῖ ρίδοθ πανα τῆου ἴῃ ἃ οοηϊοχὶ τ Ὠϊοῖ 5ρεακβ 

οὗ 1005 ρἱνίηρ᾽ 5 δάνίοα ἴο δ 4556 ΠΊΌΪΥ οὗἉ ν]Π]Παρὸ οἰ ἄογ8 ὃ 

25. ὈΞῪ ὝΓΞΒΝ] εἴἴπεγ (ΕΝνν. Ὀς. θυ.) “41 υδεὰ ἴο οδοοβα 
ουἱ ἐλοὲν τοα»" (1π6 [πὸ οἵ δοϊΐοῃ ἔπ ὺ οὐρδὲ ἴο ἔο] ον ; 10Ὁ 
ν»ὰ5 ἴθ ἰεδάδθυ ἰῃ ἢ15 οἷζυ δπά ἢιἷβ οἷδη, Ὁ ι.), ογ (ὈΪ. Βι.) 
“1 υβεά ἴο οἤοοβα 206 τοῖν ἐο (2833) ἐδλόρι"; ἴῃς ἔογιιοσ ρυΐβ8 
Βτεδῖοσ βἰρηϊβοδηοα ἰηῖο (ἢ6 ψογάβ; ἰΐ 5 αἷϑο (Ρ6.) ἔδνουγεά 
ὉΥ ἴδ ἔδοὶ {πὶ ““ οῃοοδίηρ " ἱπι|ρ165 {π᾿ 5αϊδοϊίοη Ὀεϊΐννθθ 
αἰϊογηδίίϊνα οουγβ68. . 

ὈΝΝῪ] δοο., ἀδβηίΐηρ {πδ οοπάϊίοη, τε ας οὐλεγ: α-Κ. ττ85. 

ὝΥΔ] το0}2 οὶ, 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΣΧ, 

1. “Ὅδε ν. δάπιὶἴ5 οὗ αἰνί5Ίοη ἰηΐο ἔοι [1π68 ((π6 ἤγβί δηάϊηρ᾽ 
δὲ 59»), δὺι [8 μα] 158 γα γιμαιίοα!γ, δηά ὈΝΟΝδ Ὁ ὈΥΎΩΝ τος ργο- 
βϑίσδ!ν, δηὰ 566Π15 πβ θα [6551 οἰγουπιβίδης αι)" (50, ἰη εἴξεςξ, Βιι.). 
Με. τ. 551. Βυ. Β6. οπι. Ὁ ὉΦΌ (45 ἃ ρ]055 ἔγοπι 325, οἵ. “Ὁ, 
ῬεΥθΑΡΒ οΟΥΡΊ ΑΙ ττιτεη οὐ ἴπ6 τηᾶγρίη ἴο ρίνε ὈΣΥΡΥ 115 

βυρροβεά τρῃς βεηβς, Βι.): ὈΥΨΥ 5. [δίζβη ἴο ππεδὴ ἐηζογίονς 
(845 6τ. 148), ον ὉΡΝ, «ἀορλογ-δονς (Ζεο. 13}; οἴ, ]ετ. 40 -- ςο"ὅ), 
18 τεδά (Βὶ.2 Βυ. Βε.); Βυ., οὐ ἴδε στουπά δαὶ (δε ἰάεα οὗ 
100 πανίηρ ἀεβρίβοά {πὸ μαζλερς οὗ 6 τηοοκεγβ 18 βοπιεννῃδὶ 

οχαρρεγαίεά, δηά [πὶ ὈΠη3ὲς ἰ5. “" ρογῃδρϑ8 " 4150 ἴο 6 οηιίτοα 85 

ἃ ἀἰϊτορταρῇ οὗ ἸΌΝ, πιδῖκοβ ἔαγίΠογ οπἰββϑίοη, δηὰ 80 γεάποεβ 
τῆς ν. ἴο ἔννο 1ἴπ65 οἠΐγ : ὮΣ ΓΝ 2) χουν ὉΜΩΝ : ἽΡΠΟ ΠῚ 

ΕΣ 5, Βυὲ {μεβα ορεγαίίοης [νῆϊο δες δὶ] ργοάυοα ἃ 
τγι ποδὶ οβεοί (6 ροοσ 4: 4 ἀϊβιϊο ἢ) βοδγοεῖν βιρεγῖίος ἴο παῖ 
οὗ ἴμ6 οχίβεϊηρ᾽ ἰ6Χ1] ἀγα νθεῪ αιυδβιϊοηδῦῖα, δπὰ οὐΪγ ραγία! ν 

βυρροτίεα ὃγ (δ (1π ϑινείε : νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μον, ἐλάχιστοι 
[Θ οἱ νεώτεροι μου ἡμέραις] νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει, ὧν 
ἐξουδένουν τοὺς πατέρας αὐτῶν, οὖς οὐχ ἡγησάμην ἀξίους κυνῶν 
τῶν ἐμῶν νομάδων, σβετε νῦν νουθ. με Ξεεῖηβ ἴο δ6 δποίδεγ 
τεπάογίηρ οὗ ὃ» ὙΠῸ πηγ}). ἐν μέρει πιυιδὲ Ξοπχεῖονν οογγεβροηά 
ἴο Ὁ Ὁ0Ὁ; ὧν. .. αὐτῶν (-Ξ ὈΠΊΣΙ ΠΌΝΟ ἼΦΕ) 15. Ξυρρίϊεα 

ἔγτοθ) Θ, δηὰά οὖς κτλ. 15 ἐπ ογίρίπαὶ ἔγεα γεπάθγίηρ οὗ ἼΨε 
“ ΠΌΝΟ, νἱτ οαιἰβδίοη οὗὁἨ ὨΠ38 : ὅτ τδ8 56 6π)|8 ἴο δανα 
ἀϊβεγεά ἔγοπι 3 οὐἵγ Ὁγ ποὲ τεβδάϊηρ δίζλθν "Ὁ ογ' Ὁ», δπά 
ὉΠΩΝ. Βαῖ 5 (τ᾽ 5 οπιϊβϑίοῃ οὗ ὩΠΊΣΙ οὗ δῃγ βυεαῖοσ 5 η! βοδησα 
{πη 115 οπιἰββίοη (6.,9.) οὗ ὉΠ) ΥἹΊΡΏ οἵ οὗ Ἵν ἰῃ δὴ [ΕἰοΒίοτβ 
τεοοηδίγυοτίοη οἵ 1- 35 τηΔΥ 6 οἰϊεὰ 85 ἃ ουγ οβἱ ἐγ : Ὅ}) ἹΡΠ ΠΠΡῚ 
ὮΡ ΤῊ ὨΠΊΩΝ 'ΠΟΝῸ ἽΦΙ ὍΡΩΝ ὨΥΊΟΟ ὈΥΡΕ ΠΡῈΝ ΝῸ Ὁ ἼΦΕΝΣ 
ὁ ΠῸΡ ὉΠ ΠΡ ὯΣ ὌΝΥ 205. Ἐ} ἰ5. ροογ, δῃά ἴΐ ἰβ8 ἱπιργοῦδθῖς 

παῖ ἴῃ 115 ργθβθηΐ ἔογπι ἰΐ ἰβ ογρίηδὶ ιπ|655, οσὐὁ ρεγβδρβ νψνῈ 
8.7 
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βου] βαν, ὄνθὴ 1 γϑάδοιίοηδὶ; ἰῶ δὴν οδᾶβα ἰξ ἰ5 ποῖ ψόογίῃ 
ΨΆΠΟῸ τειν ἰηρ 1 ἴο ργοάμοα βιισῇ ἃ γϑϑο 85 ἐ815.] 

ΓΘ] ἴεν πονθ, ΓΘ πιρημς ἤᾶνα Ὀδθη ἐχρεοίεά [οἷ 

ι 5. 1533.36 Ηρ5. 45]; δὰξ νψε βανε δοίῃ ὃ δπά [Ὁ δἴἴογ σ1π, 23, 

2. τ Ὁ] «υὐδγοίο 3 σα φωΐάα οἴ. τη. 2εδξ πῦα Ὁ ΠΙ ΠΡ, 
2745 ΝΠ Ὁ ΠΌΡῚ, Ἀυ.  ΠῸΞ (Ρ5. 635 { ἼΦΙ ἽΡ ΗΘ59), εἰδολὲ 
λέμ; Ὀυῖ πε οἤδηρε 5 ἀππθοαββάγυ. 

ἽΝ. [Εοτ ἐπ υ86 οὗἉ ὃν ““ ἀδποιίηρ τὶ βοπια ἐπιρθδϑῖβ 

ἴδε 5ιδ). οὗ ἀπ ἐχρεγίθηοα" (Ζόα. ςυῦ. ὃν, τ ἅ), οἵ, Τδη. τ 108]. 

τ] 551, ψ ογα 566 5. ΟἹ. πρϑ, “. 41] οΥἹὙἍ 1ἰ,᾽ νῖΖ. οὗ Π5, 

οἰνεηρίλ; Βα. ΠΡῸΣ (Ὁ. 347 ΠΠῸ Ὁ) ΜΡ); ΟΠ6., ϑῬΠΤ9 (ο, 
σιλφαλ σιν 9). ἀξ οπι. : Θ (συντέλεια), ᾽4 (παντελές) εἰξμες 
τεδὰ πῦϑ, οὐ οοπβιβεά πὸ ψὴϊῃ ἴς. Σ΄ πᾶν τὸ πρὸς ζωήν 
(σπεηοα 76γ. ογερῖς υἱξα); τῦϑ δαείπρ ρεγῆαρβ ἴδίκβῃ 25 δῃ 

δὐδτανίαϊίοη οὐὗἩ Ὡο το 9. 
3. 183] 55:1. Αγάπι. : 866 ᾽. Οἢ 553, 

ὍΔ] οἰομε-λαγα (5εε οὐ 47, οἵ, 1584); παησα ἤδγα, “Ζ 7, 
«οἀγίυο!οά, ραωρί. Ηἱϊ. Ὁὰ. Οο. Ηοπῖμ. Βυ. Βε.Κ (““ἔογί.") 
Ἰοδ “Ἔ οἷηά 516 ΖιιβαπιπΠΊ ΠΡ ΒΟΝΓΙΠΊρΗ,, οἰπρ ϑοξγιρει᾽"; Βυςξ 

νου Ἱά δό γοϊδα οὐ γο] δ τ (2 ΚΚ. 28, οἴ. Ρ5. 13916 Ὅ) ἜΧρΓ655 
πδίυγαι!ν ἰῃς εβεοῖβ οὗ διηραγ οἡ ἴπ6 Ὀοάν» Απά ἰ5 ἰξ οἷδαγ 

ἰδὲ ΑγαΌ. ἐατοῶἤ, οορυοίυογο, σονρεῤίϊσαγο, πὰ ἐατοῖνα, ἴο δὲ 
δμηρν (ΗΪ.), ἀγα σοπηβοϊεά ἢ 

ὈΨ.Π] Ου {δὲ Π, 866 Βδδγ (ρ. 50), γνο οἱΐεβ ὩΣ ΡΠ, 2 5. 

568, ΠΣ ΡᾺΝ Ργ. αδἱϑ δηὰ ἢῖ5 ποίεβ οἡ 15. 4218 6ς 1, α-Κ. 350. 

ΡΨ, ἴο ρνατο, ἃ5 ν.Ἱ 7, Αγαρ., δηὰ 5υγ. (1π ἴεχχ. δπά, ἴῃ Ῥὰ., 

Ζεο. 11: ΡΒ, 2097.}). ΑΝ. ΕΝπὶ. 3266 (Ξο (ἃ οἱ φεύγοντες, 
ϑαδὰά. Κὶ.). ρὴν, ἴο Μδε, ἰβ ἃ βοοά Αγαπι. ν' (ζ δῃά 3. οἴη): 
Ὀὰϊ ρνατο γΥἱεϊἀβ ἃ πιιοῇ πιο ὄχργαβϑῖνα ἤρυσγε. Τὰς δγί. 
(ΞΞ οἴτενες, »ηθη, νἷΖ. τοῆϑ . .. )» 85 285, Ρ5. 19}} 497. 

ὉῸΝ] ἰ5. γεείονάαν (τε Αταῦ. ᾿αριῈρ, γοσίορεῖραξ (απ. το 
3139. 5): ἤδησα, ψἱ τ ἃ ἐο]οννηρ' κι η. 11 σδῃ ΟὨΪΥ, 48 ΕἸδίβομεσ 
(α,. Ὠδε].) 5αγ5, πιϑδῃ, οκ ἐλ οὐ οὐ... ὙὍμα ββϑῆβα ἴδπιβ 
οδΡίβίηβά 15 Ἰερτεπιαῖς, θα ροοσ. ζζ (ἘΦ ΌΥ Ὑιὲ ΣΊΦΓ,, ἀδγκπαβ5 
{|κ6 δνθπίηρ) Βδβῃίὶ, ΚΙ. 65. θ6. ΗἸ. αἱ. φυσηέηρ (5ο ΕΝ. 
“ίοορι); Ὀχῖ (ῃϊ5 βεῆβε 158 οιᾷξΠ οὗ ἔπε αμποβείοη; ΨΦϑὶὲ ἄοας ὔοὶ 

ταθᾶη δυθμΐηρ ΔΌΞοΟΪ ἴον, δυΐϊ ΟὨΪΥ ἰμ6 ἄδῪ (ογ δνβηϊηρ) οὗ 
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ϑοεέενεζα» (ΕἸ. 5808 5310} γγ οὗ ἀν, ἱπαῖ 10 ““πενογ ἀδηοῖεβ 

δνθηΐηρ οὐ ηἰρμὶ δρϑβοϊαζεῖν ; ων» οἱ ἴῃ Ῥήξ Τίσι. ἃ. 428, οἰϊεά 
Υ 665.» 158 ΨΤΟΩΡῚΥ τεδὰ δηὰ τεηάδγεά Ὁγ ἢίπι σεεῤογέέμες ᾽). 

ΤΒο ψογά πλιβὲ θ6 οογγαρί, ΟἹ. 5ρέ. γ, ἐλ ἰαπᾶ Ὁ. . .; 

δα {1158 γ᾽ 6145 ἃ ννδαῖς βεη8ὲ: Ηΐξη. Ὀϊὲ, πε ἀγυν στουπά Ὀεΐηρ 
ἀεβοῦῖρθεά ρμοβεοδ!ν 45 ἴῃς ““ »ιοΐδέν οἵ τυνδβίδθηθϑβ δά ἀδϑοΐα- 
οη "; ΚΙο. Ῥεϊίεγ (ϑο Βυ.), ὨΘιδ, ““τπεῖγ πιοίποι---ῆρ᾽. ἕοσ τπ6 
βδοῦγοθ ἔγοπι νοῦ {πον οδίδίπ πυϊγπχοηί---ἰς τνδβϑίθμθϑβ δηά 

ἀεϑοϊδίοη." Τα ἀρτεθβ νγο]] ἢ ΠΝ ὈΡΡΊΏΠ, 7651 Βεΐογα. 
[Ὀχ., οοππεοείηρ 85 ιἱτῃ δ, ἩΦΘ) ογ Ἰ)),} 

ΠΝ ΦΘῚ ΓΝ] 50 4851, ΖΕ. τἱδ: τῆ Αἰ" ογαξΐνα οοπιδίπα- 
οη οὗ ἔψο ἀεγίναϊινεβ ἔγοπι ἔπ βαπια ν' Ἔχργαββίηρ' ἔπ ἰάθα οὗ 

οονεβ[οέδη:65ς (οἴ. 15. 2οἢ, Ν4ῃ. 211, ΕΖΙκ. 6}4.,.429; Ἐ͵᾿ν. 3123. ῆὲ 
πιὶρῆξ τοηάδσ “ ἀεναβίδίίζο δηά ἀδϑβοϊαιίοη""; Ὀαΐ [πε 411ΠΠογαϊτίοη 

οδηποῖ Ὀ6 τεργοδυοεά εβεοιίνεῖν ἰῃ ΕΠρΊ 5ἢ. 

4. 5) ὃν (εχ. 6 ἃ (ρ. 7558) : Νυ. 245). ο685 5αἱὲ- 
ννοτγῖ, βοννανοσ, στον Ραγιου]ΑΥῪ ὈΥ, οἵ ἀπάδγ, θυ 5η65. [Ὁ]. 

ἐοροίλο» τοί (26χ. 4. ςΣ, Ῥ. 7558) “Αγέονεἰξέα, ἀϑβαγαηρ ἐπαὶ πὸ 
ἄδηοῖαοβ ἤογα ἃ ραγίίουϊασ βρεοῖθβ οἵ ἀδβεγί βῆσυρ; Ὀυὶ πὸ ἰ5 

ΘΡΡΑΙΘΏΓΥ υϑεά οὗἩἉ ἀδδογί βῃγυθβ ἴῃ ροπογαὶ ἴῃ ν.Ἱ, αη. 2116, 

δηὰ 511} πιογα ρθη ογα ν ἰῃ αη. δ. Αραίηβε ἴοο βρϑοϊῆς ἃ 
1ἰπιϊτδηοη οὗ ἴδε ἔογηι, 866 πιοβέ γβοθηὶν ΖΑ 7», το δ, Ρ. 125 ἔ.] 

ϑαδά. χαρῶ! αν. [Ὁ δέ αγδονεινε οογεξοο5] τε ΓΦ δ, “ “μα Ἰσαῦυος 

2 Ὀυπδε5," νυ ἢ 15 ροβϑίθθ (ϑο Βι.), δῃιά ἰβ δοοθρίϑά ὃγ Βε.ῖ 
Ἡοητῇ. : 

ὈΓ] δλοέν ὀνοαά (704): 80 ΕΝ. Ὁϊ. Τ)6. Τγα. ; 665. )ὺν 
"αν αἱ (ὈΌΓΙ), ἃ5 15. 4η}},) ἃ ταῦτα ἔογπι οὗ {πε ἰηξ. οὗ ν»ν νΌ., 
Ο-Κ. 6γεο; οἵ τά. (Βα.) δϑηῦ, ογ (Βα. αι. ; ΕΝ ἡ.) ΡΙ. Ὀθπο, ἃ8 
491} 2ῶν τοαγγκέμρ' ἴμοπ). [Ὁμο. (ΞΒέ. 2647) ἔογ ἢ ργοροβεβ 
ΤΛΘΡΓ. ὩΠῚ ΡΠ, ΨΠ ἔγοπι ν.δ: ψἱτ Π ορ. 65, 

5.] 8 βίγοπε, Αταπιαῖβπι (Ζ' 18, κὶὰ, παρέ; 5)γε. αν πελάρέ, 
᾿Φ.» 

ἐπέογοῦ ; οἴδηῃ οορερμιρζν, Οὗ ἃ οπυγοῖ,, ρβορίς, εἴο. ; ῬΉ. -ῷ 

εογβογαέέονε, ἴἰὰ δῇ ἰηβογριίοη ἔγοπιὶ πα Ῥίγειβ (Ὁοοκο, λῖδΖ 
432); Ατ΄ “τον, ἴἢΠ6 ῬΗΣ ἸΣ6 οὐ ἐπιζορίον, δι. οὗ Ἀδανθη, Οοσ. 
1681); τοηάδγ, 2 γον» ἐδ τιξάξέ (νὶΖ. οὗ τηβη, υηδεγβίοοά), οὐ (65 
ἴῃ 51.) ,]Όνε ἐλα σονενμερΐξν : Με. Βα. αἱ. 70, Ὀυϊ τῆ ϊ5 15 
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νοδῖς δηά οοἴουτίε88; Βα. βυρρεβϑὲβ (νἰϊβουΐϊ δάἀορείπρ' 1) Ὁ [Ὁ 
Ἢ, ὙΠ ἃ ῥαγυποριασία; [ΕΥ̓ ὨΝΦϑιΣ Ὁ [Ὁ; Οτίπηπιθ Ἢ δὲ ἋΣ 2. 
Νο οἤδηρε 566Π18 ΠοΟΘ 55 ΆΓΥ. 

6. Ὀτὸ 2) 14 Μ55 δπά βενεγαί οἱάες εἀά, γύψῳ. 
ΕΠΒογ ἐπ ἐλθ νιοσέ ἀγοασεα οὗ (4133; α-Κ. 133}) τοᾶνς, νὶΖ. οα 
δοοουηΐ οὗ (δεῖς ρίοοπι, δηά ν]!]η655, δηά βΞοϊϊτυάα (Ξο ε. 

οι 

ὉὨϊ. Βα. θυ. Ῥεα. ΕΝ πι.)}; οζ, ἴτοπι Αἵ. δεν 8 κεΐίν οΥ 

ἀφο ([ ματα, 2οοβα), ἐπὶ α φεοϊήν φῇ ἐλδ τοᾶάνς (56 ΜγεῖΖει., Ηἰ. 
ΕΝ.). [Τα ρδγδι! εἰ 5πὶ οὗ ἼΏ ἼΠ ἔἕδνουτγϑβ {8 ἰδϊίογ τεηάεγιηρ.) 

50] Ξε ρεδέ ἐλεν ὄτοοῖῖ: τ 5ο-ΟΔ116 «ἃ ““ ρογίρῃγαϑεῖς " ξαΐζυγα 
(Όγ. 2ο4; α-Κ. ττ4κ; Ῥ58. 329, Ηοξβ. ο'δ 41.) : 80 Ὠΐϊ. θα. Ηἰ. εἰς. 

Βυ. 20 ἐτοεῖϊ, σαττγὶπρ' οἡ ὅδ: ἴπ6 ροβιεἴοη οὗ 9 βοπιεσμδὶ 

ἔανουγβ ἴῃ8 ἀδυδὶ γϑηπάδγίηρ (Πα.), Ῥὰξ ἰξ ἰβ ποῖ, οὔ δουγββ, 
ἱποοπιρϑεῖδίας τ Β.᾿᾽5 νίαν. 

ἽΝ» ὙΠ] [πὸ ἔογοβ οὗ 3. ἴῃ " Ἄχίεπαάβ ἴο (ῃΐβ ρῆγαβε αἷβο: 
οὗ, τοῦ πῃ. Εοῦ ἽΠ οὗ δίάϊπρ' Ρίδοεβ, 866 1 5, 1411 (αἴβο 13 
τοδάϊηρ᾽ Δ ἴογ ὉΠ), οὗ Ἰίοπβ᾽ δης, Νδ. 218: ἤεποδ ργοῦβθίν 
ὙΠ, Τορ 6 τε ἰτορ!οάγἝθ). ἽΒ», ἰμδί, οὔ ἴῃς βυτγέαοα οὗ [6 δαγίῃ 
ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ ; ΟΡ. 55 145 4135, 15. 210. 19), 

82] 16. 4591. Αἡ Αγᾶπι. ψογά; οἵ, Κῆφας. [Ὁ πιᾶὺ 
6, 8πά 18 ΡΈΠΟΓΔΙΥ ἴδίκεη ἴο ὃ6, ἃ βεοοπά ρϑη. (οἴ, 6-Κ. 1286) 
ἀερεπάεηξ οὐ "ἼΠ---(λοδθς. . . ) 9 ἐδδ νοοξς. Βαῖ 16. 459 
(δ Ὁ'Ἐ53) ὉὩΨ5 .Ν.2) γίδες Βυρρεβῖβ ἴπδὶ ὮῈΞ πΔῪ 6 ἃ τπϊγά 
ἴεγπὶ ἀδρθηάθπὲ ου 3- (πεν πιαβὲ ἄννεῖ! ... ) ἐπ ροοξς: ορ. 3 
τ τΠ6 ΘΥποηυπιουβ ἴδγηι μ»θ0 ἰῃ 1 8. 135 ὈΟΌΣ . .. ἸΝ2Π2)".] 

ἡ. ὈΤΤῊΣ] [566 οἡ πὸ Ὅν, ν.]. 
ὙΙΣ] 566 οὐ 65 1. 

ὙΠΒΌ")] πρὶ 18 ἴο γοέπ, αἰέαολ (15. 141 ργν ΠΝ ὃ ἸΠΒΌΧΣ; 
1 5. 2550 2619); [ῃ6 5εη86 πεδάβά ἰ5, βοινδνεγ, ποῖ γε σέϊασλδά, 
Ὀαῖ σέΐαολ ἐδενισοίνος ἐο οπ6 σποίλθν».--οΥ, ἃ8. νγα βῃουϊά βδὺ, αγὸ 
δμααϊοα ἐοροέλεν,---ὐὰ {μῖ5 15 θαι Γ Ἔχργοββαά ὃγ ἐμὲ ΝΕ, (6-Κ. 
516) ἸΠΒ) (Ηἕπι. Βιι.. Βε. θυ. ; ὈΪ. 41:.). ἘΝ πὶ. οζνοέολ ἐλόν»- 
φοἶσος [11ἰ. ῥοιεν ἐλθριδθίυες σεἕ], ἔτοτι (Π 6.) γ7 ΠΡῸ [20 2οιιν ομἕ 
(1419 5.}}. 

8. “ἢ Ὅ5) 2] ποῖ ἐπα βυδίεοὶ οὗ ἸΝ5), Ὀᾳξ δὴ (πιριτοῖε) 
ἄοου5.») ἀοβηϊηρ' (π6 5ίαϊα [151 η. 47 η.] (τ. 161. 2 ὐΐτῇ 5. 4: οἱ, 
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6.9. Ἐχ. 1318. Ὁ} ὈΝΦΌΓΗ), “ἂς (ον δείμρ) Ομ! ἄτθῃ οὗ. . 9, ἴδον 
ἴα βοουγρεά,᾽" οἷς. 

52] ποῖ “ἐβεδ!ε- νϊείεα " (Ρε6.), δαὶ [ροἀ1655]. 53) ἐχργεββεβ 
ἀεδοίδηογυ, ποὶ οὗ ἐμέοίϊοοί, Ὀὰὶ οὗὨ »ιογαὶ ἀπὰ γεἰζρίοιες βθῆβε : 

[366, ἔυτῖμον, Ὀγ. δανεοῖ ᾿, 26ο; ῥαγαϊίοί Ῥεαϊέθν, 457]. 

ἘΦ 3 3] [τἱτἢ τς σπῖγ. θεΐογα ἔῃ ἠδραῖνε σοπιρουπὰ 
Ἔχργεββίοη, ορ. [ΠΡ 03 Π9Ὸ ([3. 145) 11τ., α «ἐγοξο οὐ πορεσοσταίέον 
(6-Κ. 130α); δυξ ἴῃ νίανν οὗὨἨ 525) 52 ἔπε ργεβεπὲ ρῆγαϑε πιδδῃβ 

ποῖ ςοη5 Οὗ Ἠο πΩη:6, ἔ.6. τῆδὴ ἰϊμουϊ τερυϊδίίοη (265. συ. 13, 8), 
Ῥυΐ τος οΓ παριϑῖδες (ρβορίθ); ἴθ σοπιρουπά εχργαβϑίοη ἰ5 

νἰγίυα! ν πη δά). υϑοὰ 8ἃ5 ἃ πουῃ ἀδβηϊηρ᾽ ΡΕορ]ε]. 

5339] ἔγοπι ΝΞ) τ Π5) (6 -Κ. 75»); τῇς ΝΙΕ, οὗ εἰϊμεν ἄοεβ 
ποῖ, Βονγενθγ, σους εἰβενβεγο. Β6.Τ βυρρεβὶβ Ἰδ51); δα ΨὮΥ 
“ἃγὸ ογαλοα "Ὁ (ἃ καὶ κλέος ἐσβεσμένον --- 33) ΕἾ, 

9. ΠΡΌ] 566 οἡ 45. [τ (πε βεῆβ6 οἵ (Ὀγ-} τοογῇ (ἔπ θρύλημα, 
Ῥ ριονεγδίυπι) ΟὨΪΥ Παγα. 

10. 33] 8366 οὐ 2:5, 

ΒΩ] τ μο]ἀ ποῖ βρίεἰπρ 3 ῦνε νν ζῶο, {.6. ΒΏταπς οί 

ἔγτοτῃ βρίτ{ἰπρ ἴῃ αν ἕδοα (15. 516). νηὶ. σέ 2λ6 τἰρλέ οΓ πιὸ 
(1. 2ὥϑὥνε δεογε τπ6) 15 ἴῃ 86 δὐϑίγαος αυϊξβ ροβϑβϑιδῖς (Ἰν. τοῖ 
ὈΣΡῚ ΠΟ ὉΒΌ; Ζέκ. 8184, ἴορ); Ῥυξ ἰξ 5 ποῖ παίιγαιὶ ἢ (Πα 

ποραξέυθ, ἸΦΤ αὐ. Βεογο τηθ, ἕπι (ποῖ αἕ) »εν ῥγόϑορισα, τνουἱά, 

οὗ οουγδα, ΡῈ 38), 

σι. ἸΠΣ] 590 Κι. ΔΈ; ΠΡ Οτᾶ, πιδὴν Μ55, 7. Αη 
ἰηϊεγργείδιίοη '5 αἰ ῆου!. ἽΝ ἰ5 [ἀρᾶγί ἔγοηι 451] 4 δοιοοέγίηρ, 
16. τ6}-8.9 (Ξεςὲ Μοογε), 58. 1ιὖ ̓  (οἵ. Αγαρ. τοαέα», (6 τζρέρρ᾽ 
οὔ Ὀονν, οΥ ἐξα ολογη οὗ ἃ 1.6) : πεπος (Ὁ ρεῖ5, ὈΪ. θυ.) λδ 
λαέλ ἰοοςεηϑαῖ (112.8, 15. 45.) γι» δοτοοίγέμ, ἐ.6. Ἰησαρδοϊ αἴ πια 
(6 ορροΞίϊε οὗ 29395), τπ6 ἢρ΄. θεΐηρ' (παὶ οὗ ἃ τνδγγίογ ἀἰβαγπιδά 

ὉΥ Πὶ5 Ὀονδβίγιηρ Ὀείηρ᾽ ἰοοβεπεά. Ὦεὶ. 5' πῃ] γῖγ, οαἱν ἰακίηρ 
ΠΣ ἴῃ τΠ6 56η8ς οὗὨ ἐδη-οογα, ἂρ. ἴον ἴῃ οογη 97 ἐΐε, ἃ5 «ἦ; 
Ὀυὲ {πεγς ἰ5 ποι πίηρ' Πεγα, {πὸ »}Ὁ) ἐῆεγε, ἴο βυρρεβί 1815 ἤριτγε. 

Ῥ Ψ{{ὼΟθ τὰ τπδδη: Απὰ Ἐπὰν (τπ6 ουϊοαβῖβ οὗ νν.2.10) σδβεὶ 
ΟΥ̓ {πὲ Ὀτγία16 (οὗ τεβρεοῖ, νυν μοι 85 ργανίουϑὶγ γεβίγαϊπθα ἐμ 6 πὶ) 

ἔγοαι Ὀείογε ἢῖπι, δηά παρ ἰπϑυϊ8 ἀροῦ μΐπι. ἴἼροη τἢϊ5 νίαν 

ἴδε 5Ξυδ). ἴῃ 115 15 ἀοά, ἀπά "10 ἀεβογίθεβ νῃδὲ παρρεὴβ ψἤεῃ 

Ἧς νυἱπάγανβ ἔγοσι [οὉ ἴΠ6 ροννεγ ἴο ἀεέδηά πἰπι5ε]. Βυῖ τα 
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500]. ἴῃ δ δηά ἢ πρῆξ δ6 τῆ 58π|6, {π6 55. ἰῃ δ γείδσγίῃρ᾽ ἴο ἃ 
ἰγρίοδ! ἱπάϊνίάυα! οὗὨἨἁ τε οἶδβϑ γϑξεγγεά ἰο (45 οἴϊεη), ογ ἽΠῚΒ 

ΜᾺ Ὀοΐηρ᾽ τεδά (5ο Βιυ.): ““Εοτγ πὶγ οογά (ἐ.6. {πε οοτγά, βρ΄. οὗἔὨ 
ϑυϊποτγίίγ, ἰδἰὰ ἀροὰ ἔμαπὶι: Βυ. 41. Ὠ1Π', ὠλεὲν οογα---ἰθ {μὲ 

βᾶπηδ 5686) ἔπῈῪ πᾶνε Ἰοοβεηθά, δηᾶ δυπιδίεά πιὸ; Απά οδϑὲ 

ΟΥ̓ τπ6 Ὀτίαϊε (οὗ τεβρεοῖ) ἔγοπι θθέογα πιὸ": τῃεἷγ οδϑβεϊπρ' οΗ͂ 811 
τερατά ἔογ [00᾽5 δυϊπογιίυ, δηά {πεῖν 1955 οὗ γεβρθοῖ ἔοσ ἢ πὶ, 
Ὀαΐηρ πὸ ρτουηά οὗὨἉ τπεῖγ ἰγεδίπιθης οὗ δἰπὶ ἀεβογθεά ἴῃ 9. 10, 
Οἵ {π6 Ὠυπιθοῦβ ἴῃ δ δηά ἢ ΠΊΔΥῪ ὈῈ δϑϑἰηιϊ]αϊοαά (Ὠϊ.2 ΒΕ. Πα.) 
ὉΥ. τεδάϊηρ πν ἴω ἢ τὰ ἃ (Θ) ἀπά Ῥ. Ὁυ., τεραγάϊηρ 13 
ὙΠ!» Ὁ.) 85 ἃ ναγίϑδηϊς οἱ 11 γπὴφ 10, ἀπά πείεμονγ 5 γί ἀϊπρ' δῃν 
56η56, τεϑς ἰπ ἢΡ (Π οπιίββίοη οὗ ἹπῸ ὍΣ ἴῃ 12) ΒΌ ὗν 
(οσ, βϑεϊεν, Ἡρ 0 προ (ΡΣ Ρεΐπρ' ἄμε το Β.3): “Ὡς (6οἀ) παίῃ 
Ἰοοβδηδά πιν Ὀονγβιγίηρ᾽, ἀηα πυπιθ]εα πις, »:» δα» ἔγοτηι Ὀαίογα 

τὰς δ Βαίἢ οδβϑὲ ἄονη." (ἴ ἔογ "1 Πδ58: ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν 
αὐτοῦ ἑκάκωσέν με, [Ὁ -- Θ] καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μον 
ἐξαπέστειλεν. 

12. ΓΊΓΓΒ 1] 25. Μ55 ΠῚΒ. [Φ ἢΠ0)3, Ρδγῆδρβ -Ξ ὨΓΓΒ.] 

Ἐοτ ΠΣ, ἱ οογγεοῖ, 8εὲ6. α-Κ. δ84ῦν. Αρρδγθηῖν, α ([οτ] 
δνοοαῖ, ἴ6 ὉὈτοοά οὗ ἔδαϑα Ὡδηθἶεββ ρϑγϑηΐβ: 8 ἴογη οὗ ἀϊ5- 

δου, 

Ῥαγαρεπιθηξ, ΟΕ, ὁ 4, ΒΟΪῊ ἃ γομηρ δέγά (ΓΒ, Ῥ5. 84" αἱ.), 

ἃῃά αἷ5ο ἃ δας οἵ αδ[δοΐ νηᾶρι, το ἰβ ἀτγίνβη ΑΥΑΥ: ἴ,δῃα, 

22626; [0ρ. 480 ΓΌΠ9 ὙΠ, γομέὰλς (ΟΡ. ΓΒ, δίοσφορεδ[ 97 ἐλδ 
2 νἱδείλοοά: ΜΕ. ι8, γονια, αἹ δ ΓΘ ΠΤ ὙΠ ὉΣΌΣΠΠΡ ΨΡᾺ 
ῬΏΥΝΣ, ἱξ πα (([ῃς ΠΙρΡῊ ῥγί65:) αἰτεπιρίοα ἴο ΡῸ ἴο 5ἴβ, γουπρ' 

Ρείεβῖβ βϊρρεά {μεῖγ ἤηρεγβ βεέογε πίπι. [ἢ τῃϊ]5 Μίβμηϊο ὑϑαρα, 

Βονανεογ, πὸ τνογά πδ5 ποῖ {πε σοηϊειηρίμυουβ βυρρεβίίοη οὔ πα 
ΑτδΌ]ο]. 

ῬῺ" δ] πιδηςοηδά, ποῖ Ὀοοδιβα ἐπα δοουβοῦ βίοοά δὲ [Π6 

τῖρῃις παηά (5. στορῦ), Ὀὰξ Ῥεσδιιβα οὐ ἢ15 γῖρδε μαμὰ ἃ πιδῃ ἰ5 
βιγοηρεδῖ, δηα ἔδοϊβ πιοβὲ βθουγε : δνδ ἔδεγα ἴπ686 ουϊοδβϑῖβ 

8.5581} αηὰ ἴδυης 1οὉ. [50 τνὰ πιᾶὺ δεϑί Ὄδχρίδίῃ, ᾿Ὁ ἴῃς τεχὶ ἰβ 

.« σογγοοῖ, ἐπουρἢ ἴῃ [815 οα58 ϑυτο τουϊά Ὀ6 πιογ παίυγαὶ. 

ΕἈτΙοΝ, τι ἀὐόμε οἷά αρὲ (111. Ζα»5ὴ) γομέλ γέρος τ. Βαϊ πιοβί 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ βδουὰ 6 τεαά (Βυ. Ἠοηΐῃ. ϑρῇ. α].)}, ὃ ἴῃ 
Ὁ Βεΐηρ' εἰμεν ἃ οογγεοῖ ναγίαπέ οὗ [" ὃ}, οἵ ἃ ἀϊτίορταρῃ οὗ 
ὧν ἴω 5. πέογι πίον (αὶ ἔαἰ16ἀ ἴο ἐγαηϑβϑδίθ πε 11π6.] ἐς (Θ) 

ΞΞὙ 
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ἐπὶ δεξιῶν οὗ ἐπανέστησαν. Ὅν. : “ἴῃ 135 γγα τεοορηΐζα 
ἸΘῚΡ. . 3, “ἀραϊηβὲ πὲ. .. ἔδογα γίβα υαρ᾿; νῆδί 5βίδηάβ 
Βεΐψοεῃ ἔπ656 τνογάβ πγιιϑὲ θ6 πα 5]. : ΠΙῚΒ ῬῸ [16 {Π6 οἱάετ 
νυτιεἰπρ ΠΙΠῚ)] νἱπουξ δὴν ἴοο νἱοίδηὶ ομδηρο᾽ γίε! 45 ̓ΠΘΊΨΌ, 

λὲς (αοἀ᾽5) Ζέμιος (οὗ τνδττῖουϑ) (Ά6'. οὗ οδ᾽ πη ιῖθβ ; οἵ. τ6᾽δ: 1013 
εἴς.).. ΕΙΣ οἷονεῦ δηά αἰἰγδοῖϊῖνο ; δργϑϑίηρ νγ6}} ψἱτἢ (86 
Βρ΄. οὗ ἀϑϑαϊ ]δηῖβ οὗ ἃ ἔογίγεββ ἰῇ ὅ; δηά ρεϑγβαρβ (ἰπουρ ποῖ 
πΕοΟΘββδαγγ) τῖρμξ. 

ὙΦ ὌΧ] νι» 7εοὲ ἐδλδν φεμεῖ ον (1439), ἐ.6. του πυηΐξ πιὸ 
οα ἔτοπι ρίδοα ἴο ρἷδοαθ. Βαυΐ {8} 15 γίεϊὰβ ἃ ροοῦ βθῆβ6, ουἱΐ οὗ 

ΠΑΙΓΊΟΩΥ ἩΣΓΝ ἴΠ6 οοηίοχί : ἄνθη ἴῃ ἢ {π6 ἔοβϑβ ἀγα 511} οὐἱῃ 
αῤῥνοαολέηρ 100. Ἐν. ὈΪϊ. (νὰ Θ᾽ πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν) 
ὨΠΟΟΣῚ ογ ὨΡ)1, Βἰ.1 γγου 0, Ηοηιν. 0021, παν 26: ρῸ ἐλοί» 766έ, 
ἐ.δ. τυ βἢ δὲ τηδ (οἴ, 188 γὈΣἼ2 ΤΡῚΣ Γέρε’ 5; 16. 5.6). Βυξ δνβῃ 
80 ἴδε 56η56 8 ροοῦ, δηᾶ ἔπθ ψογὰβ 566 ΠῚ ὉΠΏΘΟΟΒΘΑΓΥ : [πιοζα-. 

ονεσ, ἴπαῸὺ ἔογπι ἃ βῃογί [ἴη6 ἰηϊεττυριίηρ {πμ6 νν6]}-θα]αποθά 

ἀϊβιίοι (3 : 3) ἔογπιδά ὃγ " Ὁ]; 38. Με. γε. 86. Βυ. Ηυ. Βα. 81. 
ΓΘ ΡὈΓΟΌΔΟΪΥ εἰρθξ ἴῃ ταργάϊηρ᾽ τΠδπὶ (ἴῃ βρίϊα οὗ ταῖν Ῥαΐηρ' 

τϑοορηἑζαά ἴῃ Θ᾽) 88 δῃ ἱποχϑοὶ ἀἰξτορταρῆ οὔ Ἱπδ. . . 101 ἴῃ 11, 
13. ἼΌΤΛ] ἴον ἸΝῚ) (30 5 Μ55); οἠΐυ δϑγαε. [Υγ72) εἰϑοννῆδγε 

οοοσυγβ οἰἴπογ (1) οὗ ἀδβιγογίηρ Ὀυ]] ἀρ ΌΥ ρυ]Πηρ᾽ τμεπὶ αἰρτο;, 
ογ (2) πιεϊδρβογίοδιγ. Ηδτγο, ἰξ τμ6 τεχὶ 5 οοσγθοῖ, (π6 νΌ. 15 

υιδοα δχοθρεϊοπαι οὗ Ὀγεακίηρ πἃ ραΐϊῃ, δῃά 80 γεηδεγίηρ ἰξ 
ἱπηρ4 558 5.] 

Ὑ3)] 3 Μ55, Θ 5898 τϑτὸο, 
ΓΟ] τά, τῖτρ [πὸ ΟΥΐδη τ] Οτὰ [ἀπά ἐς Ψγεβίδσγα ἰοχε] 

χηπῦ; 586 ΟἹ. ἀηά ΒΑ. δηά ἢ. ου 63. 

ἰρυν"} “«Ὁπείππ᾽ (Ὀ.) : [δαξ, ἼΣ Θοττθοι] οἵ, 5. ὙΨ, 
Ζες. 118,5]. ἃ ατᾶ. ἤγον, γεγοίοο; ὉὈυὶ 7005 45581:18πἰ8 ἤδγα αγὸ ηοΐ 

᾿ΤΆΘΓΕΙ͂Υ ταὐοϊοἰηρ᾽ δὲ μἰ5 Ἰγου 68, (Π 6 ἀγὸ γεργοβθηϊθά 85 δοϊνθί υ 

σὐὐἰάέρρ' το τμοπὶ (139. 134. 16) 
ΩΦ Ὃν “Ὁ] “ἃ ρεηυΐπα Ατγαρίο ἀεβογίριίοη οὗ {π686 

Ραγίδῃβ οὔ ἤδυγαη. ϑοδυ δηβ οοπηραγαβ ἃ ρἷδοα ἰη ἐπε Ηδπιᾶβα, 

Υὲ 86ὲ6 γου ἰβηονία, ροογ, σέ ζαζωρε ηεῖν οἄἂτρ-νετᾶδὲ τιᾶξέ- 

γμρ, γοὺ ἤᾶνα πὸ λθϊρέεν διλοηρ οἴμογ πηθη᾽" (Ὠε1.). Βυὲ πε 

οοηΐοχὲ 8665 ἴο ροΐηξ ἴο πιο βογίουιβ 4554|]4ηἰ8 ἴθδὴ ἴῃ 

ουἱοδβ8ϑ οὗ νν.5 19; Πεηος ἽΧΩ (Ὠἱ. θυ. Βα. ατγᾶ. Ηοηίῃ. 51.), 
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“[Π6γα 15. ποη6 ἕο γεςίγαίμ ἐδόηι,᾽" 15. ἃ ὙΘΓῪ ργοῦδθϊα οοττοθοίΐοη, 

1 186 δηξγα ν. 5 ποῖ πιο βεγίουβίυ δὲ ἔδυ]. Β1.2 ἔοσ 15 ῃδβ 
1) ὟΣ ὌΡῪ ὙΠῸ ΤΠ) ὉΠ), (ἄ ἔογ 135. 5.14 ἢ 5 ἐξέδυσαν γάρ μου 
τὴν στολὴν (“ ἴοσ [ὰ ΠῊΠΡ τοδάϊπρ, οἵ οοη͵δοϊυτγίηρ ὃ γόπ," 
Πα.). βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με(-ΞΡ; ΞΡ ἫΝ 51 ΥΠ3 

ὙὐΝ, Βε.), κέχρηταί μοι ὡς βούλεται (ἢ τε γὈΠ2 ἔοτ γ83, τω, 6. ). 
ἐν ἀδύναις πέφυρμαι (Ξ56εοπι ΠΡῚΥ τα Ὁ 1). Ετοπὶ βίοι ἃ ἔγθα 
τοηδετγίηρ ἰδχίυ δὶ οὐ εἰοῖβπι σδη δάση {{π|Ὶ6 οὐ ποϊπίηρ. Ὁ ι., 

μβονδνεγ, ἰακίηρ᾽ Ηἰπίϑ ἔγομι 3" ἀπά βέλεσιν αὐτοῦ, πιαῖκεβ, 
“νὰ θο]4 ομδηραβ᾽" (Βυ.), ουὖἱ οὗ νν.᾽5. 16 (ῃ6. ἴνο αἰβεῖοι5 (ἴῃ 
νυ Βοἢ, ἰ 15 ἴσα, ἴπῸ ὕνο πιά ἀ]6 οἴαυβεβ ργαβεῦνα 611 (ἢ 6 
βρβυτεβ οἵ 1δι αῃὰ 14): ΓῺ Ῥἢ ὙἹΩΡ ὯΝ ΟΡῸ ἸΌΊΠΙ ἬΣῚΣ ἸῸΠ) 
ὙΠ 2ΠῚ (ὋΝ, 2: ἀγολξνε, σοηβαςς πῖδ αδοιέ, ἴον γδ Ἢ εὖ: 
ὃς ἽΌΨ», 85. 5. χ:5, 9, 845 [6γ. 459). [Νεϊΐπεγ τῃς ταγίδη οἔ ΔΗ͂ 
ἴῃ ν.δ(2: 2: 2) ποσ {παῖ οὗ ἴδε ἤγβι ἀϊβείοι οὗ θιι.᾽5 οπιεπάδιϊοη 
(2 : 2) ἰβ μα πογηιδῖὶ γγίμπ, οὗ [9Ρ, ᾿πουρῇ ἔογ ἢ ομβ ορ. 17} ἢ.» 
ἔοτ ἴμ6 οἴμοσ, 1915 ἢ. ὍΤηδ ρδγβδί!ε]15π| οἵ 8 15 θαά, οὗ Β[.᾽5 

δπιοηδαίίοη ροοτ, οὗ ι.᾽5 ἤτγϑι αἰβείοῃ, αἱ Ἰεαϑί, ροοά. Μή, ὄνεη 

ΜΈ ἼΧ. ἔον Ἥ 18 βοδγοεῖν ἰοΐ γα! ε.] 

τ4. ΠΟΥ ΡΑΓΥῚ ΠΝ ΓΤ] τιον ἐλ ὁραςὰ οὗ ἴα ΑΠπρ 
τιΔϑοηΥ οὗ μ6 Ὀγεδοδθά (Υγ 5) νν 8115, ζάξν, ἐ.6. [008 δηδπιῖεβ, 

λανε γοϊίοα οπε: 50 βυϊϑίδη ]Πν, 6.,., ΕΝ. ὨΪ. θὰ. Βυ. ΙΓ ἴδε 

τοοῖ τπηϑϑηΐϊηρ οὗ ΠΝ Φ Ὀὲ ποϊΞίηε55 (ορ. Πεαίαλ, 70Ὁ, Ρ. το3 (οη 

1οἦ), ἴπεγα 15 πο γεάϑοη ΨἘΥ 188 ψογά 5ῃου]ά ποῖ πεῖθ γεΐεσ ἴο 
τπ6 ποΐβε οὗ ΓΔΠ|πρ’ πιάβοηγυ, που ρἢ ἰ ἄοε5 ποῖ πάρρθη ἴο ἀο 

50 εαἰβενδεογε, [π6 σοπιηοηδι ταΐδγοηοα Ὀοΐϊηρ ἴο ἴῃς ογαερζ οὗ ἃ 

βἴοσῃηι (ορ. 65ρΡ. ΕΖίς. 489 55 12} ΠιΩΟ9 τον; δηὰ ΓΦ Ῥεΐονν, 

ν.5 ἢ η.). Βυῖ ψβεῖμογ, ψἱμουξ [π6 δἀάϊίίοη οὗ ὧν, ΟΣΣΠΠ 

οδῃ πιθαη, {πὸ 9 ὈΟΔΠΠ ἴῃ Θη. 43181, 20 ἀεραΐ αὐτὰ ονοῖ- 
Πα] λϊηρ᾽ ἔογοα, 18 ορθῇ ἴο αιαβίίοη ; ἰξ ποῖ, ἴπ6 τνῇοϊο ρῆγαβε ἷ5 

ποῖ, ρεγπαρβ, ἃ ὙΟΓΥ πδίυγαί! ὀχργοββίοη ἔογ ἴπ6 δἰδοίς οὗ 

δάνδησε οὗὨ ἴπ6 δῆθγ. 77.) 34 )υβε1θεα ἰαἰκίηρ ΠῚ 85 ἃ βγη. 
οὗ 5 (Ηἴ1Ζ., ψῇο α'βο ἀρρεαϊδά ἔογ {15 πιεδηΐηρ᾽ ἕο αη. 40, 
ΗΔ. 37, ψ Βιοῦ πτιβὲ οαγίδι!ν Ὀ6 οἴπεγινῖβα Ἔεχρίαϊπεά, ΕΒγοΝ, 
Ἠοηῖν.), ἰ τννου]ά Ῥὲ Ῥεῖίασ ἴο τοπάον ἐζζε ἃ οέορυη ἐλεξν λαυὲ 

γοἰϑαῖ οπε (ερ. ἘΖὶκ. 489), ἐαη, ἢ Η1Ζ., ἰο τεπάδγ πὴ ΠΠΠ, 

“« α'5 εἴη δίυγΖοδοῦ " (ορ. ΕΑ ίηϊς Οὐηῃ». ον 7οῦ, εἁ. ΝΥ τῖρ ι ἀπά 
Ηἰτγβοῖ, τῆ ΐοῖ ὀχρίδίῃβ Πρ ὈῪ ΠῚ Ἴ25). Εογ {πἰ5, Γποι ΡὮ 1 
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νουἹά ρῖνο ἃ βοοά ρδγαῖϊεῖ ἴο γἹΒ, ἰαίκεῃ ἴῃ (πὰ 5θηβα οὗ 8 
ὨῸ, 2 5. 5Ὁ (ορ. ΕΝ τ. Βοτο), ρίδοαεβϑ οὔ πε δὴ δηϊίγεϊν ὑἢ- 

βιυρροτίεα δηά ἱππργοραῦϊς πιεαηίηρ. ὍὙΠῈ ἰγυτῃ ἰ5, [Π6 Θπεῖγα 

πιεῖποά οὗἉ ἱπίογργείδιίίοη ψϑίοδ νουἹά οχρίαίη 1 ἃ5 ἃ ρδγδί]οἱ 

ἴο 145 15 ὑγδοδείοιβ: 16 δηά 1δὴ αγὰ οοσγίδίν ραγδ]]615 (ποῖς {πὰ 

ΡΆΓγΑ]1οἱ ἰϑγπ8 ΠΥῚΣ [ 9,5, ᾿Π3Ὶ) {| Δ); {15 ἸΙεανεβ 1δ86 (πε ἰοχί 

δηά πιοδηΐηρ οὗ νῃϊοἢ τὸ συ βηοί θη Εν οἶθατ) 85 ἔπ 6 ργορδῦ]ς ἔο! ον 
ιο "Ὁ; ἐπῖ5 ϑυρ 658 ἔπι ΚΣ ΠῚ ττα5 οτὶ ρί παν τϑῖ ρογβ. βίηρ. (1 ἴο 
δ ἼΒΠΠ ἴῃ 154), δη ἃ ὀχργαββεά ἐπ ἐγεαϊπηθηὶ (οἴ. [6γ. 5135) οὕ 
οοπάϊιίοη (2 5. 2013) οὗ τε 4β85δϊ]εά, {.6. οὗ ]οῦ, ποὲ οὗ 6 

αϑϑαϊ]δηΐβ. ΑΒ ἃ πιαίζογ οὗ ἔδοϊ, (τ μδ5 ἐπε δὲ ρεῦβ. (πέφυρμαι), 
τδουρῇ ἴῃ νίενν οὗ ἴπ6 ἔτεθ γεηάεγίπρ᾽ οὗ (α ἴῃ ἐἢ656 νϑῦβθβ (568 
δῦονϑ) ἴοο πιυοῖ πνεῖσξ πιυβέ ποὶ ὃς δἰϊδοδοά ἰο 1818. 

15. ἽΞ.77] οἵ, λοῖδ (α5 ἐπιεπάβά). ὍΤΒα οοηβίγ. 15 βυ βι οἰ Ἔ ΠΕ 

εχρίαἰηθά Ὁγ α-Κ. 121 (οἴ. 2818; δηά τ 4 Ηοΐ,, ἔχ. τοῦ 27). 
Τῆς Ηοξ,, Ββονανοσ, ἰ5 ἐουηά οἠἷγ δογα: ποηος Ὠυ., ὙΠ τ ΜΒ, 

ἼΒΠΗ (6.-Κ. 1453}; Βε.Ἐ ἼΒΠΗ οἵ ἸΒΠ), Βυϊ δον οϑη Β6. Κ 5 Ὺ 
“41,0. (πῆϑ 1505) ϑυρροδίηρ (τῷ τεαά ἤΒΠΠ, ἢονν οου]ά [815 Ὁ 
εἐχργαοϑβοὰ ἴῃ Οτδεῖς οὐ ϑυγίδο ὄἌχοορί ὉΥ ἃ ρίυγαὶ νεσρ Εν. 

βανα “δα ἰυγηοά"; δηὰ {δμοὶγ ἰγαηβίδίοσβ Ὀογοηά αμοβίίοη 

τοδά ἼΒΠΠ, 

ΤΑΠ] ἰλ6 3 ἢ, 55. τοβεγγίπρ' ἰο πηπθ, Ο-Κ. τ45Ά, 88 27, 
σὐἱτη 86 86πι6 βυῦ). Βυξ ““ρυζδυ θ᾽ 15 ἃ ροοῦ δηά υπϑυ 856 
ἰάθα: τά, νὰ Βυ. Οτᾶ. Πυ. Βα. (411.) ΒΙ, ἐς ἐγέυθη ατῦαν 
(Ρ5. 685). 

ὙΞἼ2] (ὦ μου ἡ ἐλπίς; Βα. ΞΟ; νο. ἸΏΡΗ, 

[ΓΛ] " Βεγθ πιδδῃ8 πιδίεγίαἱ τοϑίγαρο, ΘΑ 5Υ οἰγουπηδέδηοεβ; 

6Ρ. Κ»ῸΛ ἴῃ 2 5. 235, δηά ἴῃ Αταδὶς ἄκ.», ασδωηάαηποθ, ατεῤἑέῤμαδ, οὗ 
ἐογίαπα: 6.9. ὠδμ ω ἄχ.» σδωεπάδηος οὗ τλόθου, Οοσ. 235; 

ἀλαω ων ὅκω "ὁ εδὐλ, Ἰοῖ πἷπιὶ τμδὲ πδῖΒ σδωμάαμοσ ρῖνα οὗ 

8ιὶ8 ἀρυπάδηορ, 657: ορ. 2433, Ατδθῖς αἷϑο γεϊδίῃβ ἔμ ογίρί δὶ 

ῬἈιγϑίοαὶ πιθϑηίΐπρ' οὗ ἐδ6 γοοῖ, ἐῦ δε τοΐῶδ, δγοαά: δι. «ὴ οἱ 

ἀκοὶ)» ΜΥ Θδτιῃ ἴ5 ὀνοαά, Οοτ. 2οΡδ; Εχ. 345: (5554) 5... τὸ 
δύῦπ. Ι͂ῃὼ Ηοῦγον [πε ποῦ σοπιποη τπηδδηΐηρ᾽ ΟὗὨ γν, ΠΡ ἰ5 

οἰ ἐνεγαηοθ, φαῤυαέίοη, (που σὴ, 85 τ. τνε]] ροίΐηϊβ ουξ (οη 1 8. 
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1446), {π6 ᾿ἴογπιβ τερ ανν τεϊδίπ ἰη Ηδῦτγενν, ὄνθη τὐἶτ {π]5 
Ὠύδηοσ, ἔπε "παέογίαί βεῆβϑα ννῃϊοῦ 15 βρϑοίδιν {Πι|8ἰγαῖθα ὉΥ͂ 
1158 ραϑβϑαρὲ δπά ἴδ ραϑ5αρῈ ἴῃ {πὸ Οογ., δηά βεϊάοπι, ἱΓ δνϑζ, 
Ἔνθ ἴῃ {πῸ ργορῃεῖβ, Ἔεχργεββ ἃ οδέγεξμαϊ βιδῖα δχοίϊαϑίνοὶγ. 

τό. θυ] Εοτ τπι|ῖ8 νεῖν ἰάϊοπιαξῖς 'δῃ---ποῖ ἐο δ6 οπιείοά 
(Βι.1-Β!.3 οπιῖῖβ τπ6 τνῃοῖς ν., Ὠ.), Ἔνθ ἔογ πὸ πιοῖγο---ο. 
Ρ5. 425; δπά 5ε6 οἡ τοὶ, [1Ὁ τῆς 4: 3 τηγίδπι, (1716 πη.) οὗ ὮὉ 
πεεάβ ἴο δε ταβϑίογεά ἴο 3: 3, οπιῖϊ γαῖποσ ΠῚ 85 ἃ ἀἰτορταρῇ 

οἵ ππν(᾽ ") ἴω ν. δ: 5ο Βε. ἢ στ ἃ 9. 
ὙΩ] Πα. Ὅν [1 ποῖ ᾿ὅ3η, δ5 365], 2λ:6 ἑδγγοῦς οΓ (οπ πε στουπά 

ἐμαὶ 39. ρτγοάιιοεβ ἃ ἀἰϑθαρυθθδῦϊς γερο οη ἴῃ Ὁ, δηα ἐμαὶ Ὃν 
ΤΆΔΥ ᾶνα Ὀ6δη βιιρρεβίδά Ὀγ πρὸ ἰη ν.Ἱ; Ὀυξ 56ε ποχί π.). 

Σ. [Τς ταγεμηι ἴῃ 39 5 δριαίη 4: 3 (17}} π.}, 1 ποῖ 2: 2: 2 
(171 π.}; θυξ ροβδβίθγν ποῦ (Ξυρρεβίεά ὈΥ "Ὁ" ἱπ 15 (566 π.}} οὕ 
ὐγο, νοι ἰ8 ποῖ Δρραγπῆῦν βυϊαῦῖα ἕο γαΐδγεηοβ ἕο θοπθβ 
(Ὀυ.), 15 δη δἀάϊείοη.) 

ὝΡ] το] Επδογ (ΌΪ. Πεϊ. θυ. Βε.) ἐλσ πέρλέ (ρεγβοηϊῆβά, 

85 38) οογγοαΐος, οὐ ὃν πίρλέ λδ (Οοα) οογγοάσς. . .., οτ (Βυ.) 
ἼΒΣ αἰᾶγ Ὀ6 τεδά (οοπβέγ. 85 ν.1δ6: α- , 1:21ὅ). ἽΡ) ἰ8 ἴο ὄογε: 
ἴῃ ΡῚ, ἴο τοογξ αὐ δογίμρ, ἴο δογ8 ατοαν ῥίδοονηδαὶ ((--. 527) ΞΞ 

ἴο 407)70(76. 

ὈῸ] ,)Ὀονι μβορὶ »6, ἃ Ἰγεαυδηΐ οοηβῖγ., {Κὸ Ὠΐ. 84 πρῸ8 Ω 
ὙΟνΡΌ, αἰά ποῖ τνϑᾶγ δαιναυ (πὰ 411) “ηονε τονε ἴθ, 29" (ζε-. 

588). 80 ν.39, 

Ὑ] "αν δυιατοοῦς (ν.3), ἐ.6. τὰ σπδνῖπρ' (ρα π5). ΑΝ. ἘΝ αι. 
νι» ϑέηστος, [ΟἹ] ονσῖπρ' ΚΙίπιοι [ἀπά Ιδη ΕΖτα, τσῖο βαγ8 ἐμαὶ ἴῃ 

Αγϑδὶς {π86 τνογὰ πιβδῃβ Ὦ. 172]: 50 αἰγθαάν (ἃ (νεῦρα [εἰπεννῃασγα 
τε Ἴ2]}; [ορ. Αγαπι. ϑΡ}), ΠΡ), τε Ιεδίμεν ἑλορερ (οὗ 8 , 58:06), οΥ 

8 Ἰεδίμον σέγαῤ, δῃὰ 5ἰ πη] αγῖν Ἰοιὰ, [Δϑρὴ: Ατγαδ. ὥ γ5, πορῦμς 

Ὀονΐβ ατὸ ρογουῖϊ 5οϊοὶ (Ετογίαρ' ἔγοπι Θα»εἴσ). Νδοπηιδηϊάας, 

οοπιρατίηρ᾽ ὉγΧ1 ΓΡΨ, ΕΖίς. 2719 ὅζ, Ἔχρίαἰηβ ἐς τνογὰ ἤδϑτε 85 
τυόοΐμς (5ες [ονυ, Ολαϊά. ῬἩΡδνέογδωολ, 2478); τῃ!8 ννου]ά γίνε 4 
Βοοά ρᾶγβ]16] ἴο ὌΥ» ; Ῥαΐ ηο Ὀεξίεσ ἃ ραγϑ]]ε] δῃὰ ποῖ 50 ροοά 

8 5.0]. ἰο 39) 45 ῬἼ, »ιν Μοελίθες δοηθς; ορ. ιἦγ5» ἃ ὕοηο οὗ 
νποἢ (Π6 ἤδβἢ 85 Ῥβδη οοηβυπιοά (ΕΠ ε]108)]. 

:8, ΦΘΓΙΓῚ] φϑπππ, 11. το 168 ομθβοῖῇ 6 βοιιρῆς ἔογ δὰ 530 
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ἴο εἰὐηρμΐδο (ι 5. 285, 1 Κ. 2033 2259), ἰἐοίριγο οποϑεῖ, [ἃ 5ρ. 
Βε. (Βε.Κ υἱὲ 49), ΕΒ τοι ῬΈΠΝ ; ἴῃ τη ϊ5 οδβε ἴξ τνουἹά δ6 δαϑβὲ, 
αἰ ἘΠ ΥΠο,, αἷ5ϑο ἴο οπιεπὰ ἴῃ Ῥ: ἜΣ ἔοσ Ἐ5 δηά ")Π" ἔογ 

0.1 Βα. ΡΞ ἔογ Ὑϑγ2 (πγουρ ἢ δὴ ἱπιδγπιβάϊαϊα δεγοῦ ὙΦΔ, 
οογγθοίθα ἴο ΦὩ9 οὐ δοοουπξ οὔ ἐπα [|}0Π5): τ]5 ψουά δ6 

ΨΘΓΥ 58υ1140]6 50 ἔαγ 85 " ρΡΌ6ϑ, Ρυῖ 1 ἀρτϑαβ Ὁδαάϊν στ Ρ, “ἸΚ6 
ΤΩΥ τυηΐο, ἴξ (πιν 1658} γίγάβ π᾿"; 5, ἰξ 5 ἔγαιθ, πηδϑῃ8 σοοορα- 

ἐπρ ἐο, Ῥυϊ ἃ5 ἃ πιούα ρδγίϊοἷς οὗ οοπιραγίβοῃ 3 18 γρΌ δ Ὑ 

επιρίογεά, 80 ταὶ πὸ ογάϊπδιυ γτεηδογίηρ ἐζξο ([Π6 οο]18γ, 111.) 

ἐλε τιοιίλ οΓ Ὧδὰ5 ἃ βἴγοηρ ργαδυσηρίίου ἴο δ6 ἴπε σογζεοῖ 

Ομ; ἸΥγε, αἰϑο, '5 ποτα ἤδη ““ υπιέδηρτ ποι." Ἀι. 5 22 

ὙΛΩΡ ἘΣΠΠ", τπγουρ στοαὶ ἰεᾶηπαβ5 (165) ΠΊΥ βραγπιεηΐ σοη- 

ἰγδοῖβ [861 (ζίϑῃξ βίοῃ Ζυβαπιπθῃ) ; Ὀυξ, (που ρῊ Π9 (5ο Κδηδῃ, 
Ὗντ.) πιᾶὺ νεῦν νῈ}} ὈῈ τἱρμῖ, ἴῃ βεῆβθ ρίνθ ἔοσ δ 2Πη" γαϑίβ 

Ὡροπ ἴδε νοῦν ἀουδιξι! νἱενν παῖ ἰξ 18 ἃ Ὀγ-ἔογπιὶ (οτ βογῖθδὶ 
το) ἔοσγ ΌΠΠ" (ἔγοτι ΠΕ ΘΓ, ομγδα τα), εἰολ νεγαἑολέεη (5668 
θυ. οὐ 3880). Ῥρδῖα, ἴῃ οδιπρ᾽ 1 Δ ““ Ἔχοα Ιϑης" δπιδεηάδίίοη, 

οδηποῖ πᾶνε ποιοαὰ [πὸ στουπάβ προ ννῃιοἢ ἰξ γοϑίβ. 

19. 5.1] ΗἜς (6. αοά; 866 οὐ 33) πιδίῃι σαϑὲ πὲ: ΠῊΠ, 
|ὸ π, Εχ. 156 δἱ. : τε ΗΕ. [- ὦ οαςί] εἰβεννβαγα ον οὗ 
Βῃοοίίηρ᾽ αγγοτῦς, ἃ8 1 5. 20 41. Τἢε οἶδυβε 5 νΈΥῪ δδοσγί: 

Βιυ. Ηοηίῇ. τά. ὃν δ ν; ΝΟ. ὉΠ Π [νοῦ ργεραγαβ ἐΠ6 ὙΥΑῪ ἔοσγ 

ἴδε 2ηὰ ρεγϑ. ἰῃ ν. 3]; Πα. (οη δοοουηῖ οὗ [ες ΗΕ, ἰπ ἐπα οἴβεσ- 
τυΐβα ἀπαϊεεβιθα φερεδγα βεπ86 οὗ σαφί) δὲ ὙΤΉΠ, ὙΤῊΠ ἰ5 ργοῦ- 
δδῖο: ἢ [15 ἔνο θδαῖβ, ϑϑὲ στηΐρμὲ 6 ἀϊβρθηβθά στα [γεϊ 
ποτοῦ ΠΥ ΉΠ ποῦ ΣΤῚΣ 15 νεγν Π| πον ἴο ἢανα γεοαῖνθά ἃ ἀουθδῖς 
βἴγεββ. ἰπβογῖ Π)Π Ὀεΐογα ὉΠ (ΟΡ. ΠῺΠ Ὀαέογα ἴπ6 2πὰ ρεῖβ. 
ΡῬέ. ἴῃ 48 δηά Βεΐογε ἴδε 1:ϑὲ ρεῦβ. ρῇ. ἴῃ 13}8 3212, ἀπά 7 Ὀείοτγα 

186 181 ρεῖϑβ. ρῇ. ἰῃ 2157 4211), οἵ δι6ἼΠ Ὀδέογα [ΤΠ : ορ. 859 465, 
ὍΠΗ ἴοβ5 ἀγοβα ἔγοπι [ἢ εὐα ραβϑίπρ' ἔγοπι (ἢ Π οὗ δι. ἼΠ οὐ ΤΠ 

ἴο τμαἱ οὔ "»)Π]. 
2ΟὈὉ. 1 Ξἰδπά (1π ργαγεζ, δῃὰ νναϊτἰηρ' ἔογ ἂπ δηβυγαγ), Ὀυΐ 

που (πιογεῖυ). Ἰοοίκασὲ οἱοβεῖν (311 54. ὃν; 3735 54. δοο.; 56. 

ὑκ, 1 Κι 41,15. 1415; 84. 3, ]6Γ. 302) δὲ πις (ἀοΐπρ' ποιμίηρ 
πιοτὸ); Ὀυϊ νὰ βμουϊὰ ἐχρεϑοῖ βοπιδίῃίηρ πιο ἀδῆηϊίς ἴο 
θὲ δχργεβδβεά Ὁ Ὀοίῃ νοῦῦβΌ ἵ᾿ ΜῈ 9 Με. Ηἰ. Βυ. Βε. 

ἘΠΘΣ, ““ῥόοιε βιαπάεβι, διὰ Ἰοοϊκεδὲ (πηπιονθα) δἱ πα," ννῆεγα, 

1π6 5]. οὗ Ὀοΐπ νογῦ5 Ὀαΐηρ πον ἰῃς 58π|6, ζδοιε σἰαμαθοί ἄοεβ8 

48 
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ἃ {π||6 ροΐαξ ἐδ ΨΑΥ ἴο τ πιεδηΐηρ'᾽ οὗ 27): {6 τπουρπε 18 
4150 ϑ 1 140]6, Ὀμὰς βοπια βυςῖ ἐχργοβϑϑίοη 85 σρμα λίαροί ἐὰν Ἴῶσε, 

ογ σε Ἰοοζοεὲ ατοαν (οἴ. γ19 το), 15 5:1} ναὶ σου 6 δχρεοίϊεά. 
ΜΒ ὅθ95 Ὁ (εἴ ποη τεβρίοἱβ πι6) "2 ὈἸΏΠΠ ἐδ]: 80 Β[.1 (ΒΙ.2 τ ἰτῃ 
(ἃ οὐἱϑ πὸ 11π6), ϑνῈ. ΒῈ. 5ὲ:. νο. [ἢ νίενν οὗ {πε νϑγὺ ἔογοδεά 
56 η86 ψὨϊοῆ ἀροη οἵδπον ἱπιαγργείαϊςοηβ ἢὰ5 Ὀδοη ργαβϑεά προ 

ῬΊΖΗΣ, 1 Β6θηιβ Ὀεβὲ ἴο δάορι [15 τεδάϊηρ (ἢ 7 φέαμα : ἴῃ 6 
Μὸ ΔΥ παν δ οπείοά ἀροὰ ἀορπιαῖίς ρτουῃάβ. Ὦυ. 

οδίδίηβ ἴῃς 88π|6 86ῆ86, 1658 ϑδι βίδοιϊογιγ, ΌῪ γϑδάϊηρ ἘῚΟΡ 

Δ ὨΙΣΠΠΌ, ἐπου ἀαεί σἰοῤῥοά (Οπ. 2936 ΠΊΣΌ ἸΌΡΓΙ) )ῦπε ραγὶπρ' 
αἰϊοηϊτίοη ἴο πι6. : 

21. ΘΙΣΓ] (ὦ με ἐμαστίγωσας -- ΌΤΙ. 
22. ΓΙ, Κι.; τς, Ω τὰ] περι Ξἰαπάβ ἔογ-- -οσ, δεξί, 18 

δῇ δγσοῦ ἔογ--- ΠΕ ΘΉ ον (2659 30) ΠΕΡ, της ογσά οὗ ἐπ8 βίοσπι 
(458 3629),---ὧὴ δοουβ. εἰἴπεγ (Ὁ1.) οὗ πιοίΐοη (οξ,. 3. ΓΘ) οτγ, 
δεϊίεγ, οὗ 6 ργοάυοὶ (8εὲ α-Κ. 1τιγ27, [00 ταργεβθηζηρ' 

Εἰ πΊ5 61 ΠΥρΟγ ΟΠ ΑΙ, ποῖ πιογεῖνγ 88 νϑηϊϑῃϊηρ ἐπ, Ῥὰϊ 45 
ἀϊβείραϊεά ἑρέο, [6 ογαϑῇ οὔ ἴῃς βίογπι. Τῆς Ογὰ ΠΗ (Ξεα οα 
512), 45 ἰϊ Ξίδη5, γίεϊἀς. Ὡ0 βεηβε: υξ Ὠᾳ., ἰηββεηρ ἐμαὶ {π6 

Κι,, 1 δἀορίεά, πτυδὲ Ὀ6 υπάεγδίοοά [ἰ γα ΠΥ (νοι, οὗὨ οουζβς, 
ἰβ ουξ οὗἩἉ τα αυδδιίοη), ργεβχίηρ' [Ὁ, δάορίβ ἰξ, γδάϊηρ' πῦΌ, 
“« ἀϊΞβοίνεβέ πιὸ οὔπθ Βεείαμα, οἦηθ αἰ " (ςἴ. Θ καὶ ἀπέρριψάς 
με ἀπὸ σωτηρίας---τἰπουρἢ (ἢ15 ἰ5 Ξαπάεγ δνϊάθηοα ἐπδὲ Ὁ νγδ8 
»εααἢ ; Ὁ τὴἷβ ρῖναβ ΠΥΦΗ ἃ ΠἰρΉΪΥ αμποβοηδο!ς βεηβ6 (3ε6 ᾿. 

411.). (ἃ ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις (μον 335; Ὀυῖ, 45 ΒΙ.2 
Ροϊηίεά ου, ἴῃ ταν τε Ξὺ ΔΗ͂; Οτίρϑι, ποῖ ρεγοεϊνίπρ {Π15, 

ΒΌρρ!ἰεά ἔγτοπι Θ᾽ πτοπρῖν, 5 ΞΡ καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σω- 
τηρίας).  (,͵ἙἸΔΩΟΣ]Ο Δοολοο), ΖΡ (ΠΡ ΦΉΣ ὈΘΌΠῚ; ν. 
ΟἌΡΡΦ. ἰϊ. ς64), Ἐ͵ (εἰ 5151} πη ν81146) ἀο ποῖ γεοορηἷζο εἰτποῦ 
ΣΦ οὐ (αἱ ἰδαϑὶ ἀϊβείποι!γ) ΓΉΦ, Ῥὰξ 866 ἐπ ἱξ πιο Εν βοπια ᾿νογὰ 
βιυρῬ  βιίηρ ἴῃς ἰάεα οὗ αΐπ οὐ τοσαζρδες (οἴ. ὦ σῶπ, ἴο Ὅς τοδαἈ). 

23. ΘΓ ΓΘ] νἱτμ οπιββίοη οὗἨ "3, 88 Ῥ58. οἾἍ, Απι. 

515 4]. Ὁ α., ἀγρυίΐηρ ἴδαξ ἴο Ὀγίηρ δαοξ ἴο ἀδαῖῃ (νπεγ [οὉ 
μᾶ5 ποῖ Ὀδβδη Ὀαδίογθ) 18 δπ υπβυϊίδοϊε ἰάθα, τεδάς "2 ὉΠ, τὰ 
τλᾶκα τὴς ἐπσθὶϊ τοὐϊὰ ἀδαῖῃ (ἐ.6. ἴῃ 58.601); Ὀυδ [ἢ δοσιι8. οὗ 
Ρΐδοβ δέϊον 2.) 158 αυδϑεοηδοῖθ, ἢογ ἰ5 ἴπ6 οἤδηρο 56] ἢ ἤεοθβ8- 

ΒΒΙῪ (366 οὐ 1). 
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24. ΟΡνϊουῖγ οογγρί. 348ἘΕΈ 85 Ῥδεη γεπάεγεά : (1) Ηονθοεῖξ 
ἴῃ ἃ τυΐῃ Μ0}}} ποῖ οπα βίγεϊοῃ ουκξ 8 μδηά (ἴο βᾶνὲ μἰπι56 1} Οτγ 
ἴῃ Π5 σδίαπην (1 (πεῖς ποῖ 06) ἐπαγοΐογα 4 οἵὺ ἔογ Βοῖρ ἢ 

50 5υδ5ίδης δι! Επτν. ΗτΖ. θεῖ. αν. δπὰ Ενπι., ἡβουρῇ 3 

οδηποῖ πηϑϑη [", “ὁ ἴῃ 5 (411 ἢ; Ἢ ἰ5 ἃ γΐημϑαῖ ἄφαρ, 76γ. 2618, 

Ῥ5, γοἱ Αἱ. ; ΡΝ 1, μον ἐλόσο ἐλίηρε, ἰῃ ἃ πευΐον 56ῆβ6, οἷ. ου 
ὨΠΞ, 2251, οὐ ἴΠ), ὨΪ., ἃὁ5 Εὖ. 118 (εχ. τοροϑα), δηά (Αγδηι.) 

Ῥη. 26; Ῥυϊ τπ σοπβῖγ. τεπιδίηβ βαγβϑῇ: γ᾽, ογν “0 λείῥ, οἴ. 
15. 2) [1 τῆ6 ἴοχὲ 6 οογτγοοί), Ἵππον ἡ, 6. 5δ ἰγρὸ, 
(2) ϑυγεῖγν ἀρ ίηβε ἃ γυΐη (Ης'. ἔοσ [0οὉ, νῆο ἀθβογίδεβ ἢ8 βῃδείεγεά 
ἔγϑιηθ ἃ5 ἃ Ὧθϑρ οὗ γιυιΐῃ5) οπὲ (ογ ἢς, ἐ.6. αοα) 111} ποὲ βἰγείοῃ 
ουὔξ ἃ (Πο51}}6) μβαηά ; ΟΥὐ᾽ ἀο ἴπὸὺ (85 μδπά5) ραΐῃ γίοῃιββ (Ὁ, 
85 3619) ἰπῃ 18 οαἰδπιῖεν ((Π 6 σαί πη οὗὨ {π6 γυΐη, νἱγίιδ! 1 τα τ 8 
οΑΙ τα Υ οὗ ἀποίμοσ πη) 80 ΗἸ. δηὰ 5Ξυδοίδητ!ν Πᾶν. αἱέ., 
ΑΨ. αἷβδο ἴῃ 5. “3 Ἢ Πὸν, δ5 289: Ρυῖ ἔπ6 τοπάδγίπρ' οὗ ὃ ἰβ 
δχίγεπηοῖ νυ ἔογοαά. Ψ5Ὁ ἔογ 33, δηά ψλ δ᾽ δ ἕοσ γὴν γηῦ, βυρρεβίοά 
τεηιδιϊνεῖγ Ὁ Ὀΐ., γίε!ά 4 ϑαἰβίδοϊογυ βθῆβθ δῃηὰ πᾶνε Ὀδθθῃ 

ΒΘΏΘΓΔΙΥ δοσερίϑά (6... ὈΥ ΒΙ. Βιι. Ὠ.): ““Ἡονθεῖζ, ν}}} ποῖ 

ομα σὐμξίηρ βίγεϊος ουὖἱ ἃ μβαηάῇ δηά ἴῃ ἢὶ5 οδδηιν τοῦδέ ποῖ 

οηδ οὔ» 70» λεὶῤ}" Β6. οδ᾽εοϊβ ἐμαὲ Ὁ ποῦ ἄοεβς ποῖ, {κα 

Ὑ Ὁ, πιϑδη ογοίολ οἕέ α λαμα (ἕο Παρ), Ὀὰὶ ψουϊά γαῖμα 

τχθδῃ σέγείολ γογίλ α (μαϊρίηρ) λαμάᾶ, δῃηιὰ ροροβεβ (48 Ὗντγ. 
[Ργενίουιβίυ ἴῃ ἐπ ἰπέθγεβε οὗ ἃ γαῖπεγ ἀϊβδγεηε ἱπεεγργεϊδιίοη οὗ 

186 ν.}) ὉΨΞ ἔοσυ Ἧ3, γεηδεγίηρ, δνβ 1 (γεαάϊηρ' γρῶν, δαὲ "πηίασ 
νου]ά 6 Ῥεϊζοῦ : ορ. πα ρέβ. ἰῃ 3) ποῖ ρίνθ ἃ (περὶ ρ)ὴ πδηά 
ἴο ἴδε ροοσ, Απά (Βα., ποὲ τ. γεδάϊπρ' Ψ) κὸ ἔοτ νῈΨ 1π8) τνδβ 

δε ποῖ βανεά (ΌΥ πι6) ἰῃ ἢί8 οαϊδηίν Ὁ]. Βε6.᾽5 οὈ)εοοη ἴο ἐπα 
ι.56 οὗἩἨἁ Ή πὸν ἴῃ ἰπ6 αἰξεγηαίίνε δπηοπάδιίοη 8 βοδγοοῖν οοη- 
οἱυβῖνα ; ἔογ ἴξ, 85 ἴῃ ἢ15 οὐνῃ, ἰξ πτοδηβ ἴο οχίθηδ ἴδε πδηά ἴο 

ἴδκε ποῖά οὗ [6 ροοῦ ἰπ ογάεσγ ἴο πεὶρ δίπι, ἣν δδοιϊά ἰὲ ἠοῖ 

τδδῃ ἴο ἐχίεηα ἴῃ Παπά ἴο οδίος δὲ βοιιοιῃϊηρ' ἰπ ογάογ ἴο βᾶνα 

ομδβοῖγρ [Υ̓εῖ οἡ οἵδε ργτουπάς Β6.᾽5 επιεπάδιίίοη ἄδββεγνεβ σοῦ- 
βἰἀδγαδίίοη : 866 δχερείίοαὶ π.] 

25. ["Δ] ΜΌΝ] 1. ἐὲ ἐλαέ 7 τοῦρέ ποέ. .. ἐδαΐ τῖν σοι 
δτίευεά πο (ΝΟ; 1 ἀϊά ψεβθρ). Τῇαδ ἱπίεγγορ. ὲὲ Ἴχρβοίηρ 
(μ6 δῆβννεῦ λο, 45 613 (265. ςοῦ). Ὑῆα ἔογοα οὗ νῷ ἴῃ κ Ἴχίθηαβ 
ἴο ἢ 45 ἴῃ 2817; 6-Κ. 1525. [ἔν.35 ἰβ ἃ πιϊβρίδοβά ἐγαρπιθηὶ οὗ 

ο. 31, ἴπδη Νὸ ὮΝ πιδδηβ 85 υ5018] ὑγποί, δῃα 118 ἔογοε δχίεπάβ ἰο ".] 
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[Ὁ τὰ] “φρηονέμηαίσ, τι λαγὰ οΓ αν, ἐ.6. οὔθ ἀροῦ 

ψγΠοπὶ {{π|68 ἀγα μαγὰ (ορ. δυσημερία) "---Ὠτ. οα τ 5. τἱδ, ψ ΠΟΘ 

(ἃ τεδάβ ὃν" πϑρ (38 πν}).] 

ἌΡ] ΤΟ ΤΠ] οἵ. 15. 190 ΘῈΣ) ὍΤ, 60 ὍΣ} Πεγὸ δπά Ευ. 

118 (ἸῺ ἔογ ΠΏ"); ΠΡ ἸΦΈΣ, 86». 556, αἱ. 

[ΒΝ] Τα. Ἰδὲ τοῦ έΒμα, ἡΦῈ) ἕοσ ἸΡΆῈ), 33 ογ ΓΙ93, τσόῤ.- 
ἐπρν ἴον .7.52.] 

26. ΤΌΤ ΝῊ] ἢ ἰβ ἀποπιδίουβ ἔοσ ἢ (50, 6.9.» 16. 69, 2 5. 110; 

Ὁτ. ὶ 66 ».; α-Κ. 496), ννίοι, Βοννεναγ, βῃουϊά πο ἀουδὲ δ6 

τοδά. 

28. ὙΓΩΦΠ] ἴῃς ἱπίοθηθίνε Ρὶ. (6-Κ. 52, δβ 58. 487 
5 ὙἹΡ Ὀνπτῦ9 (ἀπά οἴϊεη ἴῃ οἵδεγ οοπηεοϊίοπβ, 88 249). 

ΤΠ 03] ΠΣ Π ὙἹΡ πιεᾶπβ (βῸὸ δρουϊ)---ποὶῖ πιουγηΐηρ' 
"ραν, Ὀυϊ σσμαϊα ἀπὰ ἄἤαγᾷ ἴῃ αἴγα απὰ ἀρρδάγαποε (οἷ. οα 

511): Ἐνν. ὅονν γοΐδγβ ὙἹΡ ίο {π6 ἀατίκ, αὐ Καπιρὶ 5ἰκίη οὗ ἃ πιουγηογ 
(φωαεὲὶ τογζάα πυϑδέϊδ), Ὠεῖ. ἰο ἴπε ἀατγῖκ οοἱουγ οὗ 6 5δοίκοίοιῃ 

ψογη ἰπ πιουγηΐηρ, ὨΪ. ἴο ἢΠὶ5. ““ 5Βομπγιζιρ τγῦρε Αιββεβθη." 

Ἀε].ἔπθη ἀπάεγβίαπαβ ΠῸΠ ΝΡ, τούζλοτοί ἐλ16 φτέτι, ἃ5 τ ΠῸΠ ὍΝ δ, 
οὗἩὨ ]οδ᾽5 τηρέσεος (2.6. ταϊβθγα Ὁ 6) σοησϊίοη; Ὠΐ. τεπάδγβ ἴο ΡῸ 
ἀαγκεπαά (1π ἀρρεάγδποα, 7.6. ἴῃ 53|κ1Π}, τούδλομέ (811 τ δμωξ ποΐ δ») 
{πὸ 5σδυη. ΗἹ. χα. 1 ρὸ ὈΙδοϊκεπεά, Ὀιΐξ ποὶ ὉνΥ ἴπθ βυη (δε 
τοέδγθμοα Ὀδίηρ' ἴο 86 ἀδγίς βἰκίῃ οὗ ἃ 'αροῦ; ὃυῖ (15 βθαπὶβ ἴο 

απιϊοϊραϊα ν.89, τνβογα (0 ε1.)}) τ ὈΪδοϊκεπίηρ οὗἩἨἉ [π6 5ἰκίπ [8 

τοίεγγεά ἴο, τ ἐπ6 τνογά ργορουῖν δχργεβϑίπρ' ᾿ξ, Ἵπ). Βα. 

ΔΥραδβ [δὲ τε Π55Π, ὙἹΡ σαη γοέδσ οἱ ἴο ἴῃς δἰίγα, ποῖ ἴο 
{Π6 5ἰκίη ; δηά ἤδῆσα γα͵θοίβ Ὀἱ.᾽5 Ἴχρίδηδίίοῃ, θεοδυβα (45 Ὁ. 

Ηἰπη56 1 μά 5414) 1 ὙΡ τοῖεσβ ἴο ἐπε ἀδγίς αὐδέρθ, ΠῸΠ ὸλ νου ά 
Ὅα ροϊπί685, 85 ξ τψουἹά Ὀ6 οὈνϊοιιβ ἴο Ἔν θγΥ οπα παῖ ἀδγίκηε 55 
οὗ αἰτίγα νου ποῖ 6 ργοάιιοεά Ὁγ {π6 βιη; Ὀυΐ {Π6 ἀγρυπιθηΐῖ 

5. Παγάϊν σοποίιιῖναθ. ΠῸΠ [δἰγπιοίορί δ!) ἀεηοίεβ ἐπ βαῃ 

([5. 2453 3035, Ο. 6107), ποὲ οπἡ πε 5ἰάς οἵ [15 ἔζολέ, Ὀὰϊ οη 
ἐπαῖ οὗ 115 τοσγγκέλ (Ρ5. 19), ἀπά {ῃῖ5. πιῖρῃς ὃ6 ἐπουρῃξ ἴο 
ἔανουν Ὠ].᾽5 ἐχρίδηδιίίζοη : οἡ ἴπε οἵπεῦ παπά, ἴῃ δοῖιιδὶ ὑβϑαρα, 

1 866π|5 ἴο ἀδηοῖβ Π6 δ 85 ἃ βοιιγοα οὗ ᾿ἰρᾷΐ ὄνθη ποσὰ ἔπη 

85 ἃ δοῦγοθ οὗ ψναγηῃ, 50 [δὲ [πὸ δἰ ΥΠΙΟΪΟΡῪ 56 επὶ5 ἴοὸ ἢᾶνα 
Οδααη ἀϊδτεραγάεά. [ξ πιυβὲ 6 δάπηεθα ἰπδὲ ΠῸΠ δ03 γε 5 

8ῃ απιδίσιουβ δπά υηδαιϑίδοίϊογυ βδεηθδθ. ΟΥὗὨ [πὰ δηπιδηδίϊοηϑ 
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Ριοροβοά, (πε πεαίεβὶ ἰ5 Π.᾿5 ΠΌΠ) δθ2, τοὐλοιέ εογεΐογέ (610), 
ὙΠΟ ἰ5 νϑΓῪ αἰίγαοίϊνα (580 Βυ.): οἴδπεῖβ ἃγτὲὸ (Νοὶρι) 
ΠΥῚΠ ΝΟΣ, τοίλοιέ 7.» (Αταπι.: αἷϑο τ ΟἿ. :657, Νεῆ. 8197), 
(Βε. Κ) ππρη ΝΣ τ ωνραϊσείνσα (αρ. 4 ΟΝ. 2133). (ἃ (ἄνευ φιμοῦ, 
οοτταρὶ ἔογ θυμοῦ) ἀχργεββεβ ΠῸΠ ΝῸ3 (5. Σ᾽ ἀθυμῶν, ΦἘ; 
1 Μ ΠΌΤ, δηὰ 2 Μ55 ΠΌΠ); Ὀαΐ {Πἰ5 15 αν! ἀθΠΕῪ ἀηδυϊεά ἴο 

ἴδ οοηΐοαχί. 511] τπ6 τομδγίηρ βἤοννβ (μπαὶ (τ πδά ἴδ βδπια 

οοπβοηδηΐβ 485 4. 

[»ὩΝ ΦΠ5] θα. οὗν ὍπΡ3; Ὀυϊ ηἰ58 δηϊοἰραίεβ ν. 9 
ἀπά ρῖνεβ ἃ Ὀαὰ ράαγδῖεἱ τ βεῖπον ἴο ΠῸΠ εὁ8 (6), οτ ἰο Πυ.᾿5 
ἐπιεηἀδίΐοῃ ΠΌΠΣ δ3 ἱπ ". Μοζγεονογ] θυ. ἄοεβ ποῖ πιδᾶῖκα ]0Ὁ 
ἃ Ἶδοϊκαῖ, οὐ ὄνβθῃ (85 ν.39) δέξο Ἰδοῖκα!β : δηά 1 Ππ6 ““ ἀββεη νυ οὗ 
7Δοἶκα! ς᾽ 5 (45 11 αγιιδὲ 6) ἴο θ6 υπάδετδίοοά ἢρυγαί νεῖν, ΨὮΥ 
τᾶν ποῖ [488] δτηρ (οὗ πιεπ) θ6 850 ὑυπάογβίοοάρ [Βεΐ ταῖμοσ 
ξεεὈΪν ὯΡΩ οὐ ἿΡ ἔογ ὅπρ8.] 

28. ὙΦ] (μα ἱπιρξ μα5 αἰπιοβὲ [με ἔογοβ οἵ ἃ ἤηα! οἴαυβα 
[--ογνέιρ᾽ οὐ ἐο 97}]; οἴ. τ68 246 (τ. 164; 6-Κ. τ2ο., 156ε) 
[νῆ τμ6 ποῖθβ ἔδεσε: ορ., υγίπον, Ρβ. 8811 τοδῖἙ Ὀοϊῇ, 88 

δεγα, δἴογ Ὁ]. 

ΓῺ ] ηοὲ Ὁ [πᾶ σοπδδαυ απ ποῖ ὄῃρ5, δαὲ Ῥ3]: 566 Ἠεϊ: 

30. ἸῺ] δνῸ Γτεαυδηΐ, 45 ν.1].--- μογάλως. 

ΤῊ] ἔγοτι ὙΠ (οἴ, 5. τοδί ὙΠ) ἼΡΊΌΣ ἸΠΊΟΥ)) : ὮΥΣ, ἔδπι., 
85 10, Ῥ8. 1025 (ὙΦ ὌΥΣ ΠΡὥῚ)-. 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΣΧΙ. 

Σ. ΓΤ] ἄστυ, ἐλδη, . . . ὃ ΟΥ̓ οουζβοα, ἃ περαῖϊνα δῆβννοσ 

ἰ5 ἐεχρεοϊεά. [Ιηϊδγγορ. ργοπουῃβ δηά δάνεγῃοϑβ ἀγὲ οἴϊζαη ἰη Ηςῦ. 

υδϑά τῇετογίοδιν ἴο ἜἼχργαθβ ἰπ6 βεῆβε οὗ ἃ περδίϊνε (45 Ῥγῆο 

νον 9κι- ποορθ, οὐ λογε.... ἢ τὸ ποιολθγε); πὰ ἴῃ Ατδθ. ἰο 

(Ξ: τ) 8 Ῥεοοπιθ δῇ ογάϊπαγυ περαϊῖϊνε. Οἵ. (δ. 8. (αἴἶογ 
ὈΣΠΙΣ 93) ὙΥΨΗΓΠΘ (ἔογ νυίομ ἐπα || 27 μᾶ8 ΤΥΡΓΝ) ; δπά 
566 Ζόχ. Ὁ. 5536. χα. ΙΣΠΠΘ : οοττοοῖ Ηθῦγον, θα ργοβδῖο. 

2. [τοις ΡΠ] τη6 φθη. 'β δυδ)οοεῖνθ : {πε Ιοὲ ψμΐοῃ Θοά 
Δ]1οἷβ ; εἰβενῆογα δῆενγ δὴ ἰδ 15 οδ)εοιῖνε (ΕΒ τ 68): πὰ οὶ 
ψΒοἢ 15 δ] οἐἐεά ἴο βοπιδ οπθ ; 80, 6.9., 20 Ὁ, Ὠ.. 329, αηά δϑρϑοὶ- 

ΑΙ ο. 2712, 50 ψ ῖι ΠῦπΣ, βυδ)εσεῖνα ρεη., οἱ. 2718 (οδ)εοιίνε), 
θυξ ορ. Ῥ5. 1278 Ὁ22 ΠῚΠ᾽ Πόπ).] 

[ῬΡΌΘ - - - ΘΘΥΎΘΌ] 3. α.} 
τς ΡὉ] ατίπιπιο, νη. 6. ΒΑμ,- Τ,ογ, Πα. 5), "ες δ. δῖος 

Ἴ99 1] ΟἹ .᾽5 Ἴ5 Ὁ, 
5. δ. }.}} Β1.}1μαγ, π:. 6. 1: ᾿ς (ορ. »Ὶ “Ἐ Ὅν, 345); 2 Μ55 

Β͵.3 Οτίπγηις δ ΤῸ (11.}): ας τε [|Ὄ [48 ἰῃς δρβίγαοϊ ΠΟ. 

ὉΠ] δἢ ἀποπιδίουβ ρυποίιαιίοη ἔογ Ὁ ΠῚ (ἔγοπι ὉΠ), τοῦ 

πὸ ἀουδὲ 5μουϊά θὲ τεδά (6-Κ. γ28.). ὕπιδὴ σου ΟΠ οοπὶς 
ΠΟΓΠΊΔΙΥ ἕτοπι ΠΌΤ, το ὅδ σίϊορί. Οἱ, ὈΡΕῚ, τ 8. 1.519, ψΕϊο 
5ῃουϊά Β6 ὈΨΗ) (ἔγοπ 90). 

[Ὁ] (ον ὅδ: Ζόχ. 416.] 

6. [3 ΡΙῚ] ἱπάϑξ, βυδ).: 6-Κ. τάφά; δες Ὀΐ. ἐγδαὲβ πηρὸν ἴῃ 
Ῥ 85 {86 5.0]. οὗ κ α'5Ξο, ἰξ Ὀεΐηρ ἔγβε πιοπιϊοηθά ἴῃ  ἔογ 
τἢγ πηλοαὶ γεαβοηβ.] ᾿ 

γ. ὙΥ̓Τ 2] κά. ΤΥῚ 2) οὐ ΤΥ Ὸ, 88. “" Ὁ [6]5 η.] ἴῃ 7οὉ 
Οσσυγα ΟὨΪΥ μόγε Ὀθείογα ἴπ6 τί. οὔ ἃ ἴοπβ}β5 5υἷ].᾽" (Βι.). 

ὈΪΝῸ] στ αυϊεδοοηὶ καὶ (α-Κ. 230), ἔογ ἔπε πογηγαΐ Ὁ 
85: 
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(1118), αβ Ὅη το. 1 ΜΒ δηά {π8 Οτίθης, Κε., Πριβθ, σηνδλέμρ. 
ῷ (»ο,.ο), Ζ Φ' (μη ὈΡΠΘ), πδεὰ ποῖ ᾶνε τεδά ΠΟΙ Ὁ, Ὀυΐ πΠιΔΥ 

Βᾶνα ΠΥ ἰδίκεῃ ὈἸδ ἢ 85 -- ΠΌΝΟ. [1 {πὸ τοδαϊηρ' 15 οογγεοῖ, 

ὈΙΝῸ νου] 5θοπὶ ἴο Ὀ6 {πε οτἱρίηδὶ ἔογπι (Κ. 11. 146); Ὀυϊ πο 
“ ΒΝ 5 Κπονῃ. 

8. ὙΦ] Βε.Κ Ἰσενν (ἔοι Φγ.), αν ὑρμιρουον ἐλ θαῖ,--- ταἰκὶ πρ’ 
ὈΝΥΝΝ ἴῃ 115 5018] 56η86 οὗ οδεῤγέμρ [53 218 27.]. Νεδάϊεβ8 : 
566 15. 425 (ΠΥ ΝΙΝ γ 1 Π);; [ἀπά ποῖς ἴμ6 ρδγδ εἰ ἰδπὶ ἤογα, δέ 
»6 του. ὙὍὙπουρῆ, ροσῆαρβ, ἰξ ἴπεὸ 2γοώμοθ 97) 700 ̓5 Μεἰας ννὰ5 
ἱπίεπάεά, νψε βῃου!ὰ γεδά "ἽἼ ἜΝ; τη 15 γα] 45 ἃ θαϊξοσ γῃγιῃπι, 
Δηά ΥἽΦ ΠΊΑΥ ΘΑ 5} πᾶνε ὈῬεθη ἰοβὲ [ἤχου ρ ἢ μαρίορταρῆγ. Τῆϊβ 

18. ῥγοίδγδοϊθ ἴο ἰηβαεγεηρ 9 θδέοτθ ΝΥ, οἵγ οα ἐπε ρτουηά οὗ 

ἐπὶ γῆς ἴῃ (8 ραταρῆγαβθ, δά ἀϊηρ' γιν2---Β6. Τ (οπῖγ ἰεπιδεῖνε!γ)]. 
ορ. ΤῊΝ δ. [ὃν οπε αρορώτεξ φΥ̓ (45, δ.9., αη. 2113, Πὲ. 2415, 

Ῥ5. 4455; Ζόχ. 7544), ὑῃ]688 δ} 8 ἤδγα υιβ6ά ἕογ ὃν (ν.ὅ η.), ἴῃ 
νοῦ οαϑ6 τρΐο (ΕΝ.); ορ. ἔπε ργοῦδοϊυ ἀδροηάδης ραβϑαρα 

Εσοΐυ8. 95 129 πὸ (Ρ 1. ΠΠΒΗ) ΠΌΠ [8, ΠΦΊΣ (»εαγγήδαϊ τοηματὶ, 
“οἵγε, (45, 6.9.» Ῥτ. 659, [1ὲν. 188 (26α. 614)) 85 ἴμε6 ραγϑῖ!εἱ Βεγ 
Ἰηα]οδ 65]. 

πΌ Ὁ.) [ὃν, ον αδομέ, ἐλθ ρον 97; ποῖ αὐ δα ἐἶοον οἵ, ἐ.6. 
ἱπηπιεάϊδίεῖν ἴῃ ἔγοηϊ οὗ, ογ ἰῃ ἴπε ἀοογννδυ, ᾿νοῦ 18 γαρ ΪΑΥΥ 

ἐχργαβϑβοά Ὁγ ἴπῸ δοὺ. ΠῚ νυ ἐο]]οννίηρ ρθη. (50, 6.,9., αη. 

191} 43.29, Εχ. 2045 338 188, ἴων. ιτὖ 855, Νιι. 6᾽8, ρ΄ 4239 1057), οὐ 
ποτα γαγεῖυ ὉῪ Ππδὺ (6η. 47, Νὰ. «το, Ῥγ, 915), οὐ ππΒὰ (ι Κ. 415, 
ΕΖίς. 111); ορ. ΡΣ πνοτῦν (Ρε, 1419), 186 τυϊοκοά (Πδηρ) σὄσμξ 
1ῃ6 ρμαΐθβ οἵ ἔπε γεἰρβίεουβ (45 βυρρ δηϊ5). ἘΒεοἢ μᾶ5 πὸ 

δτουηά, ἐῃετγεαίογε, ἕο 8 ἱπιργορδῦϊα βυρρεβίίοη τπδὲ {πε [πὸ 

πιΘ8ῃ}8 ἴδ ἴῃ νναὶξ ἔογ {π6 ἄοον (1.6. {Π6 νν 186) οὗ πὶν πο ρβῃθουτ]. 

10. ἸΠΩΤ] Ηξπι. (18 ἃ ἢ) ΠΝ (φόρεσε οὔδοσςπο) : “Ῥεγμαρ5 
Ῥεϊῖεν," Βυ. ΒΕ. Βαυῖ {πὲ {πουρδὶ ἰ5 συ οἰ ηΕγ Ἔχργεβϑθά ἴῃ ὃ, 

[ὁ0η ἴδε οἴπες μαπά, 1 Ὁ ἐχργεββϑβ {15 βεηβθ---ηα {π6 ργϊποίρὶς 
τῃδὲ ρυηϊδῃηγοηΐ ϑῃοιυ]α Ὀς οὗἉ Π1|κὸ Κιηά νυ ὶτῃ {Π6 5[η 15 ἴῃ ἔανουγ 

οὔτ 15---ραγα}16115πὸ ἕδνουτγβ ρ νίηρ' ἴο " ἴπ6 8Β8π|6 βδῆβθ. ΕΒγ ΟΣ, 

τηϊηκίηρ ἀνθ ἢ ἴοο οοᾶγβθ, δϑϑί πη! δῖεβ ἢ ἴο κ' ὉῪ γεδαϊηρ' [γΧ3" 
ὈΣΠΌ (ορ. 4055) ἔοτ ΚΠΕΣ 12", ἸΠογεΌΥ βειτηρ τὰ οὗ πε ἴῃ ἢ 
αἴζοσ ἽΝ ἴῃ ".} 

ΤΤΕ] 5366 οὐ 24εῖξ (0). 
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ΙΙ1. ΝΠ... ΝΠ] τοπ, λας (ἴπ ἃ πϑυΐεν 856η56), ταίδγγίηρ' 
ἴο πε οτίπια οὔ 9, "  τεξεγηηρ' ἴο ΠΟΙ ἴῃ δ, “Τῇ Οτὰ δδοῦ {ἰπ|6 

πΘΘα]6βϑν δϑϑίπιαῖος ἴῃς ργοη. ἴο ἴπ6 ργεά." (Ὠ].): οἵ. α-Κ. 
1452)... 3. 115 195 ϑῃοτί: 8580 [δῪ Ψουά ρτγεῆχ ΝΠ οὐ ἽΞἿ τὸ 

πΌ, θυ. ψουϊά τοδά ΠῚ] δἴοσγ πΌῖ; Ὀυὲ (Βι.) [86 5βογί δηι- 
Ρδμδῖὶςο 1᾿ἰης πᾶν Ὀδ ἱπιεπιϊοπαδὶ. 

οὐ 5] Βταιγαταδίϊοδ! ἱπιροβϑὶθῖθ. Α ““Μα58. Ἵοπὶ- 
Ρτοπιῖβ " (Ὁ1.) Ὀεΐννεθη ΒσθΒ ἮΣ δηὰ (ν.33) ἀθβ ἮΨ, οπς οἵ 
οἴδογ οὗ νηοῦ πιυδῖ, οὗ οοιγβθ, Ὀ6 τεδὰ ῃεσε. Μα. Ηἰ. ϑρέ. Βι. 

Ὁΐ. τεδά Ὀθρ Ἦν (Ὠ εἰ. ἀδέδπάβ ἣμ, αβ ἱπιεπάθά ἴο ρυδγά δραϊπβὲ 
86 ἱπιπγεάϊαϊε τεέδγεηοα οὐ ἣβ ἴο Ὀὐϑϑῃ, ἂ5 ᾿Ἰπουρῇ ἴπεβ6 ψψεγα 
τις ἄοειβ οἵ 16 ἀεεά): Βυ. Β6. Ὀχ. τοϑὰ ϑὍὉ ΠΝ (80 2. 20 
Μϑ55), 65 βυρροτίεά ὃγ 33. 

12. Δ ἘΠῚ ὯΝ 31[6-Κ. 155]. 
ΦΌΩΣ ΠΝ. 33] [1 τθθ τοχὲ δὲ τρῶς τπ6 3 ἰ8 δεβὶ 

Ἔχρίδἰπθά ποῖ ραγε νον 88 ἰῃ 2135, Ὀυϊ 45 Ἰηἰγοάποίηρ' [π 6 Ὁδ]. 

τεραγάθά 85 ἴδε τηδϑῃβ οἵ ἰηβίιπιεηΐϊ οὗ {πὸ δοίη: ορ. 165 η.; 

6]. οοπηραγαβ ὦ-» ἰῃ ξαγαα δὲς σωτοαγέ, Ὧ6 ὯδΔ5 τεδά 16 5βιγαβ (οὗ 

τς Κογαη).. Βυῖ ἴπ6 νΌ. ΨΌΦΨΗ 15 βυβρεοῖ δγθ, ΡδγΕΪΎ Ὀδοαυβα 
ἴι ἄοοβ ποῖ ᾿δίυγα!υγ ρὸ τἱτὰ (πα βυδ). ὕν, ραγεῖγ δεοδυβα ἰξ 

οσουζβ 80 ϑθοοῆ δρδίη δῇϊοσ ν.8: ἤθηοβα Ὠχ. 07]. 
Σ2. Νοὸ ἀουδὲ [πὰ δἰμβηδὰ βῃοι]Ἱὰ βἰδηὰ δἱ ΥΩ, ἴῃς βεοοηά 

δεη. (οἷ. 6-Κ- 1284) ἕο ΘΕΦῸ Ὀεΐηρ βεραγαῖβά, ἔογ 16 βαβαῖ οὔ 
με τγίμπι, ἔγοπι [15 πόρε. γέρόης (Βα.); [ορ. ταν, θγυρς, 78 ἔξ.» 
ἔον ἴπε ἔογηι οὗ ρᾶγβὶ 6] 5πὶι. [ἰδ σασα ΠΘΟσϑ5αΥ ἴο πιαῖκα ἴΠ6 
Ρᾶγδ1161185π| πιογα οοπιρίοῖς δηὰ ἴδε οβίσγ. δαϑίθσ, νν πρῃϊ γεδά 
ΣῪ ἔογ Ὠ2.]. 

Σ4. ΤΙ] Ὀτ. καὶ 124. 
ὉΦῚ] ὦ (ἐὰν ἔτασίν μον ποιῆται) οἾβ"; 80 Β6. Βυΐξ πῖ5 

(Βι..) ““15 ἴοο βἴγοηρ : Οοα᾽β τίϑίηρ ὕρ ἤτοπιὶ δὶβ δρρδγεηΐ 
ἱπδοιῖν "εν δηά ἱπάϊβεγεηοα ἴο ννμδῖ 15 ταϊκίηρ ρίδος ἰῃ ἴπ6 ψογὰ 
ἷβ νδὶ 15 πιεαηΐ (8. 38 4].)." 

15. Ἴ2) 5] [86 Β6ηβε γεαυῖγεβ ἴῃ 5. οὗ τβ8ὲ ρί. (0)3--"), νΒΙοἢ 

πιυβὲ δοοογάϊηρὶγ Ὀς τεδὰ (α-Κ. 581): [ΕΠεΙΟΒ π-- ἰῃ τοΐδγεποα 
ἴο πες ἴῃ 15] ; γ))}2 88 ἰξ βίδπάβ πιυβὲ δ6 4]; Ὀυΐ 5 (ποῖ υδεὰ 

ἴῃ ΗδὉ.) 45 118 υ568 ἰη ῬΏ. Αταῦ. Ετῃ. (ἴπ νοι ἴτ 15. {πὲ 
οοπιπιοη ψογὰ ἔογ ἴο ὅσ, ᾿νεδκεηδά ἔγοπι ἴο δὲ οεἰαδίέελεα οὐ ἴο 
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σμδεΐεί, σον, ψουἹά, 16 1 ννεγα ἴῃ υ5ς, Ὀ6 ἱπίγδηβ. : ἃ οοηίγδοίίοη 

ἔγοτι ἸΣΠ55 15 σοηίγαγυ ἴο Ηδρ. δηδίορυ ; ορ. 415, [5. 645, 10. 
176 [ψἤογα βἰπλ!δγ δγγοῦβ 56 Ὲπὶ ἴο οὐου]: 866 α-Κ, 7266; 
ΔΘ τηθβὲ τπαγείογε θ6 γεδά (1555 18. 1655 βυϊτδθίε : 866, ἴον 
τῆς Ῥοϊ., ἴῃ ἃ 5ἰπιῖϊαγ οοπηβοϊίοη, Ὠς. 4325, Ῥ5. 1198). 

{πππῖῦ ὈΓΤ] 51 τρμεγ αἰοννβ Ἵππ, Ομὲε (ἀπά ἴῃ βαπιὸ 
6οά), ἴο θεὲ ἴδε 5υ δ]. (8ο ζζ ]ετ. α1.); (ἃ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ, 5 
(ϑγπιπι. ἐν ὁμοίῳ τρόπῳ) -- ἽΠΙΣ ὉΠ ; 30 Οεἰρεν (Πεῖ.), ΕΒ ει, 
Ἀεϊ. δρρβδίϊηρ ἴο ἢ. 4135, ἔογ ἽΝ υϑδεα οὗ 5|π|}|Ὑ} ποῖ 
ἰάἀεηεἶ1γ.] 

τό. ὉΠ Ὶ Υ̓ΕΓΤΩ] οοπβέγ. 88 Νυ. 2411 ἬΣΞΌ Δ πγ)0, Ωο. «ἷο; 
οὐ ἸῸ ραγιἶῖνε (485 Νὰ. «αἰ, Ῥ5. 1475; Ζόχ. 58οδ) 18 αἷβο 
Ῥοβϑβίδίς, ἰάϊοπιδίίο, δηὰ ρεγῆαρβ γρῃῖ. 

18. ΓΌΓΟΝΝ «-.. Ὁ] 98 35 ἰβ ἴο θ6 ὀχρίαἰπβά Βγ Ὁ- Κ. 
1175 (ἴ6 βυδῆὴχ υϑοὰ ἢ [Π6 ἔογος οὗ ἃ ἀβδῖϊνε, ογ βοπιαιϊπιε5 
οὗἩ δηοίμεγ ργεροβιοπδὶ γεϊϊίοη, ἃ5 Ζεο. γὺ ΠΟΥ) : [50 ΙΡη 

ἘΖτὰ τ Ὃν 5]. Βυῖ τπ6 σοπβίγ. ' ββγβῇ : δῃηά ρεγῆαρβ [1 86 
πιεδηΐηρ οὗ 38 5 ἴο Ῥὲ τεϊδίηδά] ὉΡΩ͂Ν (ατᾶ. ατίπιπις, Βι.) 
βΒὨου!ά 6 τοδά ; δηά, διγίμογ, βίποα {πὸ γαξεγοηοα ἴο ἴπ6 ψνίάονν 

15. Ὡοΐ νΕΓῪ παίυγαὶ, ἤ)Π)ὲὲ ΠΊΔῪ Ὅ6 δὴ δγγοὸσ ἔογ ὯΠυΝ (ἔπε βυβῆχ 
τοίογγίηρ ἴο ῃε ογρῇδη); δπά [6 υρεγῦο σαὶ Ἰὲ [02 οουὰ 

6 τεπιονεά ὃγ τεδάϊηρ ϑὲὲ 9. [Βαϊ 1 ἰ5 δαϑίεγ δηὰ γε ἀβ ἃ 
ποσγα βδιϊϑίδοϊοσυ β6η86 ἤδη 3 (5Ξες δχερείοδί ἢ.} ἴο ροΐπξ 
Ὄτ (Φ ὈΝΝΌΝ : ορ. ἘΔ ϊπῖο ον. (εά. Ὑντίρ ας δηά Ηϊγβομ) 
ΝΣ ὈΣΊΠΝΟ 2 ῸΘ δὲ ὍΣ ἘΝῚ ἼΔΟΝ ὮΝ ΘΠ ΝΟ ῬΠῚ Ὁ) ὙῊ})0), 
δηά ἴο γεδά "Π)" (ον 5Π)--- Με. Βι.1 θυ. Οο. Βε.Κ Νο.). (δ (ἀπά 
80 Β[.2) οπιῖῖ8 πε δπεϊγα ν. ; Θ ὅτε ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον 
(τ) ὡς πατήρ, καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα: Ἔ 
Ουΐα δὸ ᾿πέδηξία πιδα ογενὶϊ πιθουπὶ πιϊβαγαῖο {Ξε 383), οἵ ἀθ 
πξογο πηδίγίβ πηθεα βρτεββα δϑὶ τηθοιπι.] 

20. οἷν ὈΝ] Ῥα. κι. 
ὩΏΓΙΣ] 1π6 ρα 54] ἕογιι (α--Κ. 541). 

21. ὈΣῚ Ὁ] [5. Δ, Ὀ0.] τπ6 Ὅλην 85 Ὀδθη πιδηζοπθά 
ἴῃ Ἵ : 80 Ὀυ.᾿5 ὈΠΓΥ [τεβοϊ υξίοη οἵ 351] (Ξο Β6.Κ : οἵ, 657) πη 
θ6 τρῶν (ατᾷ., Ὀείογε Ὀυ., μδά δἰγεδάυ ργοροβεά ὯΠ ἔοσ Ὁγη)). 

22. ΡΞ ΨῸ] [δε 5(. οἵ 1π6 34 ἔδπι. 586. ρσοπουποβά Πρ ΉΕΙν, 
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δῃὰ {πὸ ρβϑουϊϊατν ργοϊεοϊεα Ὁγ Δ ιαῤλὲ (α-Κ. 916, ψἤετα οἴδπον 
Ἔχαπιρίεβ ἀγα οἰϊεά. 50 ἢ" ΠΡ, ἔογ 3) ἔγοπι [2Ρ). 
ΡΝ] (λ6 ἔογηι ΨΥ, ἃ5 76γ 3251: Ὁ, 

ΤΩΡ] [οοπιπιοηΐν πιδϑηΐϊηρ, ἐλ (Βο]Πονν ἕαδε οὗἉ 16) γεδα (30 
αἶδο Αβϑυσζ. ξαμῇ) οσουγβ ἤθογα ΟὨΪγ ἴῃ {πὰ ἰγαηβέογγεά βϑβηβδε οἵ 
ἴῃ ΒοΙίονν οὗ ἴπ6 τοοξδέ οὐ 7οΐμέ ἰπῖο νοι (ἢ ς ἀγπὶ Π [5]. 

23. ἕν ἊΝ ς ΙΒ 35] (1) Ὁ]. δηὰ πιοβὲ, Εοσγ ἃ ἴεγγοῦ 
οοπιΐηρ; (δ, ποῖ 58) ἀπίο πι τνὰβ {πε οαίαπιεν (ἐ.6. τεϊγ δαξτίοη ; 
οἴ. ν.3) οὗ αοά; (2) Ηἰ. Ἠεϊ. (κξυϊάδά Ἐγ 76. 219 Ὑε ὙπηΠῸ ἐν, 
“ἐ κηὰ ({π6 ἔδοξ 1Π41}) πιγ ἴεγγοσ (γθδομθα) ἠοῖ υπῖο {π66 Ὁ), Εος 
ἴογγοῦ (νουὰ σοπι6) πο πιθ, (εν θη) ἴπ6 σαἰ απιγ οὗ σοά (δὲς Ν, 
ἃ ““Ῥογηιυΐειῖνο" οὗ δὲς Ἵπὸ δπά (Π ε].) «εἴξῃς ο- ὮΝ (ΠῚ) δ 2). 

ΟΣ 686 (1) ἰ8 Ὀεβῖ : ἴῃ (2) τῆ εἴΠρ56 οὗ ““ ψουϊά οοπιθ᾽ ἰ5 
αὐ ϊκινατά, ΠΟΥ ἀο65 [6Γ. 219, χα ἴῃς οοηϑβιγιοκίοη οὗὨἩ [π6 ργεβθηῖ 
νεῦβθ. Βαυῖ το 86η886 οὗἉ (2) 15 νν8}1} εχργεββεά ὃν ἴδ δπιδοηδα- 
οη οἵ Ὁυ. (8ο Ηοπίμ. Βὲ.Κ Βυ.) ὁ ΠΠῈΝ ὈΝ ἽΠῸ 5, Εὸγ τῆ 
ἴοττοῦ 97 Οὐ τοοιζα σοΡῈ6 τρ20 τ26; ἃ ἰγδηβογίθοῦ οὗ ΠΠΝ τοῖς 
τῆς Αγϑπι. ἔογπι ΝΠ (οἵ. Ὠς. 335, 15. 2113), δῃὰ ἴ86 οὔδηρο οὗ 

Ὁ πη ὅδ το δὲ ΤῊΝ ἦε νου] Ὀ6 ΘΑ5Υ; οὗ, 335 ἸΤΙΜῚ ῬΠῚΠΌ ἽΠΌ 39, 
1311 ΞΡ. ὃν ΤΠ (τἢ ἢ ἾΡΟΣ Βυι ΠΗ͂, 5 τεπάεγοά ὃγ Ὦ]., 

5 ποῖ πϑοβββδυν ἱηοογγεοῖ. [Βαξ ποίίμον ΒΗ͂ ποῦ ἐπ δπιδηάδ- 
ἔοη ρἶνεβ ἃ νϑῖυ βοοά ρδγβῖ!εῖ το "Ὁ, αηά Ἴὴ ᾽ν Ἰοοῖς |κ6 οοσγυρὲ 
νατδηΐβ οὗ διὲ ἽΠΌ : Ροββίυ τῇς οτἱρίπαὶι εϊγά πψογά οἵ ἔμα [πὸ 
(Ρ ὙΧ.) μα 5 8]Π|6η οαΐ.] 

24. ὙΠΩΣῺ] νἱἢ ὦ. Δ ἐνεῤίέο. ; 6-Κ. 95. 

25. 25] οἵ. 82 η. 

26. ἢ π Σ] 11 πιονίπρ' δἰοηρ', 85 ἃ ρίοσγσίουβ οὔθ; Βυ. 85 

ἃ 7δτοοὶ (ἀοουβ. οὗἉ βἰδῖβ, 85 το, ὉΥῚ» 247:19 2γ19, Ευ. 1: αἱ. ; 
σ-Κιιιϑη). δ᾽, ἴῃ [15 Ασδπ). βθῆβε οὗ ρίογίοιις: οἵ, Ζ ὙΒ" τ Ἴ33), 
Ὅτε, 2868, 15. 235; Ἴ), μῷἦ -τ- Ἥ23, Ῥβ. 8᾽ 245 αἱ. (οἵ. ὙΦ᾽ ἰῃ 
ΗΘ. -Ξ ρίονν, δοσιζ»). Ἶ 

27. ΤΔ ἢ] [3ο ροϊπίεά ἰη 38ΈΕ], Ω.], δ8 θὲ. τ119 [38]: δὔονε, 

ν.9 (ΠΠ}5), ἀῃά 16γ. 207 (Π85), τις ΝΊΣ, 

28. θυ ὩΣ] οἴ, οἡ ν.11. 

ὙΘΤΓΣ] ἴον {δὴ 7 σλοωδαῖ λαυε ἰἰεὰ το: α-Κ. τοδῤ. 

29. ΤΥ ΑΨ ΓΓΤῚ] Τῆς ρὲ, αυὐτῃ τσστσ σονιδθο. (οαττγὶηρ᾽ οἢ, ἴῃ 
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ἃ “τουεηϊαῖῖνε 56η586, Ποῦ δ) τ τπ6 ἴοπα Ποῖ Ὅδοῖκ οὐ 

δοοουηΐ οὗ {πε ἀϊ5]. 4οο. (Ὠτ. 104, 113.βἘ}. διπι|||Δτγῖγ Ῥ5. 1915 281 

ΠΟΦΌΣ . .. ππη 8, Ῥγ. 238 4χοϑῦ, {Γ (Π"22) βυρρεβϑίβ Πρ υΤῚ, 
--οἵ, δειξε, ἘΦ ΠΤὴ (Ρ5. 6οἹθ 655), ἢ ἢ πιῖρας Ὁ τἰρῃι. 

20. ΠῚ ΝΌΓΤ 7 Γ2] ΞΞ δερημη σα ἴτ ἰο βία : οἵ, απ. 2οϑ, 
Ἐχ. 319 4]. (α--Κ. 1τ5γὅ, η.). 

21. ϑ32 "] »ΞΟΣ) 15 με ΝΙξ, ρίορ. : ἴπ6 ρίορ. περ αἰνεὰ 
ὉΥῪ εἴ, 45 76τ. 25 1816 (πο 15. 6212, οἰιεά Ὀγ Ὠεῖ. Ὁγ δῇ ονεγβίρβ μι): 
Ὅτ. 162 π., Ζ6κ. 5.ν. κθ 2Ὁ (ρ. 51οδ). Ὁα., ἐπἰπκίπρ' τς τδουρῆι 
οὗ ἴπε ἰεχὶ Ὄχργεββεά ἴοο Ὠυραγθο οα!γ, οπι5 ἢ": ὟΝΏΟ ἰ5 

ἔπαγα ἀπβαιβῆθά ἢ 8. βεβῃ ἢ ΡὩὉ9 15. τῃεη, οὗἉὨ οουγϑα, {πε 
ΝΕ, 2εγ7. ἴῃ ραυβθ. [1{{{8ὸ ἴεχὶ Ὅς τεϊαϊπθά, ορ. ἴπ6 υβὲ οὗ [") Ὃ 
ἴῃ 144. Τῇε ΝΙΐ, οὗ "»ὴ")Ὁ᾽ ὁσουγβ ΟὨΪΥ ἤεγθ. ὍΤῃα ἰπῸ οἂπ 8150, 

οὗ οουζβα, Ὀ6 τεηάοεγοά (ΑΝ., ΕΝ πι.): ΟΣ τῃδῖ ννα δά οἵ [5 
βεβἢ νὰ οδηποῖ 6 βδι5ῆεά (νίτπουςΐ 1); Ὀυϊ τη15 νου 6 
Γεθ Ό]εγ, ανθ ἱξ ἴ νεγὰ ἠοῖ γυ]εά οὐἱ Ὀγ {πὸ ἕλοι (πδΐ [Ππ πιθη οὗἁ 

700᾽5 πουβεμοϊά δηϊογεά, δηὰ ἀϊά ποῖ πεεά ἴο ἰοηρ' ἔογ, {118 

ἔεβιδ! ἔοοά. ἘΥ]ΠοΝ 4150 δίκα "2 85 151 ἱπιρί. ΟἿ ρϑιιϑαὶ 

ἔογωι ; δυῖ 5 νίενν οὗ ΔΗ͂ ἰοχί τεϑίβ οὔ ἃ ρϑου δῦ δπά ἰῃ βοπὶα 
τεβρϑοῖβ ἃ ΝΈΌῪ ἱπιργοῦδθίε ἐγεδίπιθηΐ οὔ οἵπεσ ἀεῖδι]β : ὍΠΙ ΤῸ 
8:6 ἴπ6 τρτσογίλ» πιοηηδεγα οὗ [005 Πποιυβεμοϊά ; (ἢ6 5ΞυβΒχ ἴῃ 

ὯΦ2 τεΐογβ ἴο ἴπ6 ΝΟ ΦῸ οἵ ν. 9 (ορ. {πε ἢρ. υδὲ οὗὨἨ ἼΦ29 »ῈΦ ἴῃ 

1023; ποῖ ἴο Ὀδ 5αἰἰ5ῆεά τὶ τ ΔῊῪ ΟὨο᾽5 βεβἢ πιθδηβ8 ποῖ ἴο 6 
ΔΌΪ6 ἴο ἴδΔΚα νβηρξδαποα δῃουρἢ οὐ πἷπι. Β[. ἰδ κίηρ᾽ 95} ἴῃ πα 

ΒΔ Π16 56η86, Οὐαί ηρ' κο ἰπ θΟΙ᾿ 1ἴπ65 (ορ. 6) ἀπά τεδάϊηρ' ὙΦ 
ἔογ ᾽3Ὁ, οὐϊδίῃβ δβαϑὺ Ηδῦτενν, Ὀαΐ ἴῃ νίενν οὗ 33. ἃ 1655 ργοῦδθῖς 

τιθδηΐηρ: [068 τεγυαρές ((α Πϊ5 »"͵αΐή-5εγνδηῖβ, ἃ5 που ΡὮ τεδά- 
ἰπρ' ἸΏΠΌΝ ἴοσ ὉΠ "ΠῸ) πονεῖ οοπιρίαἰηεα οὗ οὶ μανίωρ' σπου ρῈ 

ἴο 6δί.] 

22. τΝὉ] Ἀά. νἰτῃ ὅτ (παντὶ ἐλθόντι), ᾿Α (ὁδουπόρῳ), 9 
(.5}}), ] (ϊαϊοτὶ), ἃ (ἐγοϑιῦ, ξένος), ΟἹ. ΒΙ. Ὠϊ. Βα. εἴς. 

πὺφ {ἰ "Ὁ, ας 716. 145]. 
33. ὈἽΝΩ] (1) ας αν» (Φ ΕΝΝ. 56}. θεῖ. Ηἱ.); Ῥυξ {π6 

τείεγεηοςα ἤδγα 5 ἴο οοῃποεδίπιδηῖΐ, ποῖ ἔγοπι αοά, Ὀυΐ ἔγοπι πιθη ; 

(1) ας (οτάϊπαγυ) "πόῆ (Εν. Ὠϊ. αν. ΕΝ πὶ: οἵ. Ρ58. 827 
ἩΓΊΌΠ ὈἽΝΞ Ἰϑνὲ ; αἰϑο Ηοβ. 6 ΠΥ ΥΩ" ΝΘ ΠΌΠῚ, Βεγε, μονν- 

Ἔνεγ, ἴπ6 σοηϑίγ. ΠΥ Ὅδ6, 88 πιεὲπ ἍΠῸ ἢδᾶνα ἵγαηβρτεββοά ἃ 
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οονεηβπηῖ); (3) υ. Β6.Κ (τ Ὁ) ΘἼΝΞ, ἀηισραρ' ρει; (4) Οτᾶ. 
Βυ. ΟἼΝΘ [ΕΒε]οὰ ΟΝ), ἃ ραγεπίμαϑῖβ, θυ 15. 26}1 ἰ8. νδγ 
Ρτγεοδείουβ βυρροτγί ἔοσ βυιοῖ ἃ ραγεηῖΒ 685]. 

γΡΡ] ἐπ Βίάϊηρ (6-Κ. ττ46). 
ὭΠ] 3π|ῖ, δ5 ἴῃ πε Φαζδοί. Ταῦρυπι, 88 Ῥζ. 5 Ὁ, ἔχ. 45, 

8 5. 

24. 2] εἶνεβ ἔπε γϑδβοῃ ἔογ ἴπ6 δγροίπεῖοαί δοϊϊοῃ Ὑ7Ό9, 
ψὨίοδ, 88 ἃ ἔδοϊ, ἀϊά ἠοΐ δίκα ρίδοες : “11 μανὲ οονογοά ... .; 
Βοοδυβ 1 ἀγεδάδά {πὸ σιεαῖ τιυταάς, δηά (Ὀεδοδυβ6) ἴδο 
οοπίοτηρί οὗὨ ἕλη} 1165 τεγγιῆθαὰ αἴθ, 80 ἴπαὶ (ἐ{2. δῃὰ 30) 1 ἱκερέ 
βἴίεποθ, ποῖ ροίηρ' ουἕ οὗἩ ἴῃς ἀοον"; ἢ ἴπ ὈΕΠ οοπιίπυϊηρ ἴΠ6 

ἀεβοτγίρεοη οὗ π6 γροιμοῖίοδὶ βογίθβ οὗ δνθηῖβ, ψῃΐοι αἱά ποῖ 
ἴδίκε ρίδοο (οἕ, αη. 315, 76γ. 2077; Ὁτ. 74). 

ΣΝ] γν, ἴο ἐγεσά, 85 Ὀϊ. 19 751 δὶ. ; ἰῃ Ἐπῖβ βεῆβθ, ΟὨΪΥ 
Βαγ Ὦ δῃ δοουβ. (1π ἀποῖπεν βεηβθ, ἰξ ὁοοιΓβ 850 ο. 135). 

ΓΠΣἪ] τά. 21 (ΑἸργθοῖς, ΖΑ͂ ἩΡ, 1895, Ρ. 318; Βι.): ἢῸΠ ἰ8 
εἰβουβεγο δἰ ΤΑΥ8 τηδ50. 

ΤΏΡ ΝΧΝ Ὁ] ἴδε δγποϊπτοηίϑεϊο (ἐρευδηϊ.) ἱπιρέ, ; 566 οὔ 
168, Ιῃ Επρ ἢ οὔθ ΠΊΔΥ ταπάδγ ἴῃ ϑιιοῦ σ8968 ὉΥ̓͂ ἃ ρΐορ., 
“ποῖ σοΐηρ᾽ ουἱ," εἴο. 

345-37. [1π δἀάϊείοι ἴο νατίουβ ργοροβεά ἰγδηβίδείοηβ οὗ 86 
αχίβιίηρ ἰοχὲ οἵ διηδηάδδιίίοηβ ποιίοθά ἴῃ ἴῃς Ἔχορείίοαδὶ ποὶςβ οὐ 
ἴα ἴ6 ποίε8 ἴδμαῖ ἔο] ον, ἃ Ὀτγίεξ γϑέεγθθοθ πᾶν Ὅς πχδάς ἴο 
δοῦι οἴδεγβ, ωοΐ {παΐ {86 γ ββουϊά Ὀ6 δοοερίεά, Ὀαὲ 85 δνϊάθηοθ 
οὗ τ86 δηιδίρυϊε5 οὗ ἴπ6 ρββϑβδρθ, δηά ρεγῇδρβ 88 οοηϊαἰπίηρ 

Ὡονν δη δραίη ἔγιυϊι] βυρν οϑτίοηβ ἰῃ διγίδοτ βίαν οὗ υνμδὲ πλιβὲ 

Ὀς τεραγάεά 88 (Π6 υπβοϊνοα ργοῦϊεπιβ οὗ ἰοχὶ δπὰ ὄὌχορεβίβ. 

ἙἘπεοδ τεϑάϑ ἴῃ 56 γ))}ὺ ἕο ν)5»", τοίδγγίηρ᾽ (86 βυβῆχ ἴο ἼΠ δηά 
ἐγοδιϊηρ ἼΌ 88 ἃ βεοοπά οδ). οὗ {με νῇ, ἴῃ )5)00; ἰῃ 55. ὉΠΡΕ ἔογ 
ἸΣἼΜ ; ἰη 51 Βς ἰγεδῖβ 151) 85 ἃ ἄδηοπι. οὗ 2), δηά ἔπϑη β για 
ουἱ Εν 495 ἃ ρἷοββ οὔ ΣΝ : ἼΣΥ ἼΘΌ 15 ἱγεδίεα δ5 δάνεγ δὶ 
800. τ ψογονογ 1 ροὸ. Εἰοδίοσ ἰηβογίβ Ὀαΐοσγε ὅδ γγς 1Π2 7) Ὃ 
-ὸ Οἱ πα} 1 μαά οπα ἴο ἰε8ϊ πιὸ, δπά ἴῃς Ὀοοῖς ἰμαὶΐ τὴν δοουβεῦ 

[88 ψϊτίοη; δηά ἴῃ ὃ» τοδβ πὸ ΤΩΣ ἴοτ ὃ ΠΡῸΣ “ 1 νουϊά 

Ρυξ οη δίπι ἃ ψτεδίῃ 85 ογονῃ.] 
458. Το ἀοιδῖο ὁ ἄοεβ τοὶ γεδά νεῖ! : 6 Μ53, ἀπά ροιβαρζ 

Θ (τίς δώῃ ἀκούοντά μον ;) “ὁ οπιῖξ (1) δ᾽; Ὀυξ (2) 5 ψουἹά 
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αἶβο ὃ6δσ οαιϑϑίοη (86 "δ ἴῃ 2 9. 158); δηά ῃ18 ψουἹά 6 
Ῥειίετ; [ογ, ρεύπδαρβ νὰ βῃουϊά γεϊδίῃ [πε βεοοηά ὦ δηά ἔον νὸν ὃ 

τεδὰ »ΌΦ᾽ δὲ ([ ἕο νὴ 1): ὃν σουά δίκα ἃ 8111 βἴγεββ Ὀεζίεῦ 
τμδη ὁ]. 

ἽΣ 1Π]Ὶ [5. σιοδι} ἃ; Φ Ἢ νὴ κα; ΒΓ ὧὲ ἀεδίἀοτίαπι 
πιδᾶπὶ (δυάϊας Οπιηϊροίθη8). (δ τοπάεεβ ἴπ6 ψῃοΐς [πὸ Ὁ 

χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν (ορ. Ομε. ἴα Φ,Βέ. 2470, 
ὉῺΦ ὃν ΥὉ ΠῚ). Νόπα οὗ ἔπεβε, ἴξ ἢ} θ6 οὐϑεγναά, γεοορηΐζαβ 
16 τηεδηΐϊηρ 71 οὐ »αγὰ. ναι (τ γοαΐ 15 ποῖ οἷδδαγ; 35. πΊαὺῪ 

πᾶνε αἰγεδαν παά 6 τεδαάϊηρ οἵ 28Ε{Ωλ δηὰ 7 (συ βεηος Ἐ ΕΜ.) 
μαγαάϊγ }ι5:1ῆ5 18 ἴῃ δββιιπιίηρ' ἃ γεδάϊηρ' ΠΝ (Β6. 7); ἸῺ πιδῪ 

μᾶνθ Ὀδεη ἐγεαϊθά 85 -Ξ- ἢ (ορ. [θη ΕΖγα, Π5Ἶ ἼΟΠ 59 ΓΝ 5), 
δηά [Π15 δίκη 85 ἃ πιᾶ530. ἔογηι εαυϊναϊδηΐ ἴῃ πιδδηΐηρ᾽ ἴο ΓΊΝΩ. 

Τῆς ᾳυκβέίοη τεπιδίΐηβ τ μεῖμεῦ ΝΠ ΠΊΔῪ δὲ οοη)εοΐυγα! 

τεβίογοά; ἘΝῚ [Π νουἹά ρῖνα ἃ Ρδγδ]]εῖ ἴοσπὶ ἴο [Πν Ὃ ἴῃ 5, δηά 

80 δ δηὰ " ψοιυϊὰ Ὀεοοπὶς οοπιρίεῖα ρδγ εἶ ἢ Ὀθδ ΝΠ ΕἼ 15 
ΡοΙΠαρ5 ἃ γαῖμα ἤδανυ ράδγβ] αὶ ἴο 1) Ὁ. [ΙῬηὴ ΕΖγα δίγεδαυ 

οοηηεοῖοά 1 Βεγα νὴ ἴῃ τνοτὰ 85 υβοά ἴῃ ΕΖί. 95]. 

ΔΓ ἽὝΡΌ] [ἐλε δοοῖ τολίολ, εἴς. (α-Κ. 155}). ΕοΥ 3Π5 
Βᾶ5 ὡϑῦοδω, Ἐ “ογίδαί, ἃ5 1 ἸὮἢ ετα ἍΠ5"; (ἀ Ἔνθ πιογὲ ἔγεεϊ 
τεηάδτβ {πε ψ Βοος τοχὶ, συγγραφὴν δὲ ἣν εἶχον κατά τινος]. 
ὭῚ Ὁ] τῆς 8. τεξεγϊηρ' ποῖ ἴο 35, Ῥαξ ἴο ἴῃς οοπηρουηά 

ἰάδα, ὩΥ ΘΝ; οἵ, 15. 4111 ἯΞ ΩΝ, 3 ἬΓΡΙΧΌ ὙΣΝ; αἷβο 5οῇ 

ΒΦ ὅν»2 (6-Κ. 135η). [186 ρῆγαβε ἔπυβ πιεβδῆβ: [86 πιδῃ 
ὍΠΟ ἰ8 δῖ (16 6.41) βίγιἔβ ἢ πιὸ; ορ., νἱπουῖ {Π6 βυβῆχ δηά 
νυ τπουῖ [πε ϑρεοΐαὶ 1604] γείεγεηοε (οοπιπιοη οἰβενθεγα ἴῃ 320, 
6... Ἐχ. 235, Τι. 21ὅ), 15. 122. Ὑῆὲ πιεδηπίηρ', {πε πιδὴ ψῆο 
βϑἰγίνεβ οὔ ΠΊΥ ὈΘἢΔ]ζ, πὴ ν δάνοσδία (202 2, [θη ἘΖεγβ), 15 
ἱπάεοἔδηϑ:δ]6 : [ῃ18 νου τϑαυΐγα "2. 2 (ορ. 6.,». Μῖο. γϑ, Ῥε. 

231). Β΄ ἴρβε αυὶ ἰυάϊοαῖ ; 35 (ἐγαῃβροβίηρ) Ἰεϑὼ «σια...).]} 

36. ΤΙΣ] Ἴ», 48 Ργ. δἾΤὶ 

ΤΌΣ] ἴδε ρ]. πιᾶὺ Ὅς τρμίι, δς τείεσγίηρ ἰο πε βενεγαδὶ 
τἴεγβ οὗ {πε ογοννῃ; Ῥυΐ ροσβαρβ ΓΘ; (Βε.}) οὐ ΠῚ; (Ὀυ.) 
βῃου]ά Ὅς τεδά. 

37. ὙΣΤΔΝ] ἴον ὁ ον (6-Κ. 1175): τ[μ6 ἀουθ!6 δοουβ. αὔος 
5 5 ἀυδίουβ (βε6 οὐ 265). Ὀυ. 3  (νἱϊπουξ 56.). 

ὌΞΨΝΙ] 1 πνουἹά ὀνέερ᾽ ἐξ ϑαν (15. 413 Ὁ33.} 12}}0), φνοσδηξ 

»-““ 
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ἐ, 50. ἀπῖο Ηἰπιὶ (665. Με. Βυ. ΕΝ πι.), οὐ (Π.}1 τοσωζαῖ [οἱ ἀέρι 
(πιν δάνεγβαγυ) ὥριο πόαν (Ῥ58. δ5ῦ, 76. 307, γεοσίυε λζηη, 
Ῥτουάϊγ οοηβάεης παῖ πε οουά ἠοῖ οοηνίοϊ πιθ. ΕὟΡ. Ὦι. 

Ὠε]. αἱ. 45 ἰηϊεηβῖνα οὗ Οδὶ, Ἴχργεβϑϑίηρ (Ὠ].) ἃ ἤγπι δηά 
ἀϊρηϊβεά πιονεπιεηΐ, 1 ψουὰ ἔγατο πόαν απο πἰπι; Ὀυὶ ΕΖίς. 2465 
κῖδὺ ΔῊ 5. ποῖ ργοοῦ οὗ [πε ἰηΐγβῃβ. βεῆβα οὗ 3} (οἴ. (Π6 

ἀγβηβ. Ρὶ. ἴῃ βοὴ οδβαβ,  ΠΡΞ, δέψῸΡ ἽΠΌ); ἀπά ὈΞῚΡΝ σδπποῖ 
πδῖυγΑΙ ΠΥ πιοᾶη δηγίπίηρ' Ὀυϊ δγέρρ' ἐξ (οὐ λέ) πισαν. 

39. ΠΕΙ͂ ΓΡΌΣᾺ Ὧ52] [ποτὰ ἰσ ἃ ουτίου ἀϊβειεηοα 
Ὀεΐμψεδη δποίδηϊ δηά δἰπιοβὶ 81] πιοάδγῃ ἱπιεγργείδιίοῃβ οὗ {π6 

νεγῦ8] ρῆγαβε; ἴπε δηοίϊδηϊ ἰηϊεγρτγείαιϊτίοη 5: 7 λῦέ ργίευεά; 

τῆς πιοάοτγη, 7 λσῦθ οαιπϑα 0 ἐχῤῥίγο. (ἃ εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου 
τῆς γῆς ἐκλαβὼν ἐλύπησα; 9 «Ἰ (ἢ τεδὰ Ἰμλο}) Ἰμηεϑο» ΠΡ ΤΠ 
Διοςὶ; ΖΦ πιπβὲὲ ΝΠ ΟἽ ΦΈΣΝ (οπ {π6 πιεδηΐηρ,, 566 θοῖον); Ἐ᾽ οἱ 
Δηϊπιδπὶ δρτίοοίαγιιηι εἰι18 ΔΒΠχὶ ; 8ὸ νγο ε, 560. Μαηκῖογ. 

Τῆς πιοάεγηῃ ἰηϊεγργείδιίοη 185 αἰγεδαγ ἊβϑιδὈ }!}5ηεὰ ἴῃ ΑΝ΄.., δηά 

ΔΡΡρδδῖβ ἴῃ πιοβὲ πιοάδγῃ οοπιηὶ. δπὰ ἰγαηβίδιοηϑβ ; Ἔχοερίοηβ 

δῖ Με. νυ. ("πᾶνε ἀϊβγεραγάεά τῆς [1 οὗ [15 οσουρίεγ᾽), 
Ἡοηίῇῃ. (ς΄ ἄεπι Βαδιιαγ ἄγαυῦ ἀϊθ ϑ6εῖε δυβρεργεβϑϑδε)}), ΕΒ Ιοἢ. 

Τῆς ΗΙΣ, ΠΕΣ ὀσουτβ ἴῃ Μαὶ. 1151 ψΠῸ ἃ αἰδεγεπὶ βθῆβε: ἤθγα 
1 οὈνίουιϑ!Υ ἐχργεββεβ [6 σδιιβαῖνα οὗ {πὸ ἰάδα ἴῃ ΦῈ) ΠΡΌ, τι, 

δηᾶ ΠΡῸΣ ΠΠῸ), [δτ. 159, [πη τἰ9 ἀδδίῇῃ πυρῆς 6, δηά 15 οοπι- 

ΤΠΟΩΪΥ ἴακεη ἴο Ὀ6, ἱπϊεηάεά; Ὀυΐ ἴῃ 76γ. 159 1 ἰ5 υϑεά ἴῃ 

ταξδγδηοα ἴο βεηβδίίοηβ, “" ἥρυγαιί νεῖν οὗὨ πιδηΐδ] οοἱαρβα δ ἴῃς 

ἀεαῖῃ οὗ με βοὴβ ἱπ Ὀδῖς" (Ὠτ.); 580 ἱπ ἰαῖα Ηδῦγ. δηά 
Αταπιαῖς ἴΠῸ νὉ. οὔ πουῃ 158 βοπιεῖίπιο8 οἰεδυν υβοᾶ οὗὨ 5Ξοπι6- 
τηΐηρ᾽ 5ῃοζί οἵ ἀεδιῃ---ἀεβροηάδηου, νεχαϊίοῃ, ἀδβραίγ, οὐ ἴδ 

κα; ορ. Ἂβρβοίδ!γ ΨῈ) ΠΡῸΣ 1 Ἵπ, δὲ ψοηΐ ἀνϑῪ νοχϑά 

(Ταποδυπια οἰϊεά ὉΥ ἴμενγ, ΟΑΡΨΒ ἰϊ. 59δ), ἀπά 5ἰ πη] δεῖν 

Ὁ) 182, Ζοεῦ λασλολαηα, 25; ποῖς 8150 ἼΦΒ) Π' ΝΟ δ, τ 5. 253. 

Φ' (-') τὰ ΣΝ), ΦΈΣ ΤΠΒῸ τα ΨΈΣ Π3ΝἼ, Ὠὲ. 2855, ΤῊς ἰάϊοπιβ 
τεῖεγ ἴο ἴδε δρεαίλέπρ (οὐ), οὐ δῥοτοῖγιρ᾽ (αν) οὗ ἴπε 8οὰ]; Ὀυϊ 
115 πεοά ποῖ πδοθβϑδυυ ἱπιρῖγ ἀεδίῃ, βίποε Ηεῦγεν τπουρῃὶ 

οοηϊεπιρίαϊοεα ἔπ ἀερατίυτα οὗ ἔπε βοιι!] ἔγοπι ἴῃς ὑοάν, ἠοῖ 

ΟὨΪΥ δ ἀδδίῃ, Ὀυϊ 8150, Φ.9., ἤδη ἃ πιῇ 15 ἔβίηϊ ἔοσ ἰδοῖὶς οὗ 

ἴοοά (1,4. 11). ὙΠΕ ρῆγαβα ΨῈ) ΠΕΠ πιρῃς, τπεγείογε, ἀδηοῖα 

ἴδε ορροϑίϊε ἰγεδίπιθηξϊ ἴο πδὶ νυ ίοῦ Ὀτίηρϑ Ὀδοῖς ἴπ6 βου]; ἡ.6. 

ἴο 5βδἀάδη οἵ ργίανε ἃ8 οοηίγαβίβα ννἱἢ ἴο οοπιέογε οἵ αἱἰθνίαϊο 
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(Κι. 415); ἀπά ἐπῖς ψουϊά ρῖνθ δὴ δχοδείίεπε ραγαεῖ, ὁ ΠΟΡὩ 
οουϊὰ πιεϑη [6 ἰαθουγοῖβ οὐ [00᾽5 ἔδγπι5 (Ὁ), Ηοηΐῃ.); θαι {μὶ5 
ἰ5 ἱπιργοῦραθῖς. ἴ{π|ὲ55 πον Ὅ6 οοτγαρῖ, (π6 Ῥογβοῦ οσ ρείβοῃβ 

οοποεζγηδά πιυβὲ 6, ἰῇ ΟἹ 56η56 οἵ δηοίδογ, ἴῃς οὐνπογ(β) οὗ 
τῆς Ι4η4]. 

ΓΝ 1] [5βεπιὶβ ἴο 6 πιοτὲ βιϑδηδσγαὶ ἰδδῃ ΘΜ, 15. σ᾿ 6 1: 
νεοάς, γαίμογ ἴπδη ἃ ραγίϊουϊας Κίπάὰ οἵ νψεεά (ΕΝ. ““ σοοκίς "ἢ, 
Ἔβρθοΐδ!υ, ρεγῆαρβ, γδῃῖς- 516 ΠἸπρ᾽ (ορ. Ὁ )2, 6.12Π} ψψεθά8]. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΧΧΧΙΙ. 

1. τΌΝΠ] ΜΒ ἔπε τό σα. ; ορ. ν.δ. Οη 6ζ 8ε6 ἐχερεῖϊοδ ἡ. 
ὙΣΝ] ΜΒ Κα "δ ὈΠΟΨΩ ; 50 56 : ορ. Σ᾽ ἐπ᾽ αὐτῶν, σείει, 

νεολνί, 3321. Βυῖ “δὲ σα δέοονα (Δυτὶπρ' ἴπΠ6 οουγδα οὗ 
ἐς ἀεραί6) τἰρμΐθουβ ἰη ἐλδὲγ εγεβ," νψουϊά δανε τοαυϊγοά ΠΠ 
τδῖμεγ ἴπδπ τῶ Π ; ορ. 6.9. αη. 2753. 

2. ὈΒΦΎ2] δ Βαραχιηλ. Οἰδῆ. (2775) ἐγεδὲβ ἐδ νθγθδὶ 
εἰεπιεηξ 85 ἱπιρ΄. (Ὀυς 866 ΖΙΡΙ 221): ΒΙεββ, Ο αοά. Υοῖ, δβ Ὁ 
Ρτοῦ ΔΕΙ͂ ἱπ Ῥῆσθη. δν"91Ἴ2, Ῥαΐπι. ΤΊ 52, ἴδ νεγθαὶ οἱεσιεπε 
ΤΏΔΥ Ὅς Ρ,: ἰἶ ΠΣ τὰ 5 (ΤΡ 216 π.}, ἰδ αἰἱρθς ὄνθ 6 
ἱπιρέ. (Ὀυ.). 

Ὁ ΓΠΡΌΘΟ ὝΩΪ] ορ. ΟΝ ὉΠπν ΓΊΠΕΦῸ Π21 315 (Ηοδαι.). 
Εοτ Ὁ. (ἃ μα5 'Ῥαμ (Ῥαμα, ᾿Αραμ), τῆς Αὐσείτιδος χώρας, Σ' 
Συρίας, Φ Ὀππῶν, 5. ϑο3. 

ΡΊΞΕΙ] ἴο 2νοῦδ, οὖ οονισέεν (ϑοπις οπθὴ ἐσ ὅδ ἐπ ἐλδ γὴρλέ ἰ5 

ἐχργαβϑβεά ἤδγο, 85 ἴῃ 325 (6), 7εγ. 411 (12), Εσίκ. τοῦ: (Ν), ὉῪ 
ἴδια Ρίεἱ, Ὀυξ ἴῃ 2γδ Ὀγ ἴπ6 ΗἹξ. 

ὈΥΝΩ] Ὁ γαίλεν ἐλάαν 85 7ετ. 311 (ορ. ο. 405); ὅτ δεΐονα 
85 417, Ὀυξ 1655 5. Δ] ἴο {86 ργεβεηξ οοηπίοχε. 

4. ΓΙΌΣ] νιδ: ἀρμρῖϑοῦ ἰβ Ἔχργεββοά ΕΥ̓ ΠΡΦΨΉ ἰη 21:3, δηά 

αἴβο 4488 (ΕἸ), οὐ, βυϊδβίδηξία!γ, Ὁγ γϑῸ ἰῃ 819, ἀῃά αἷβο 4333 
465, ΤῸ ἴῃ 13}7, 0 [Ὁ ἰπ 236. 

ῸΝ ΠΝ ἸΌΣἽ] οἰἕδες (1) σηαῖ (γε) οομαϊιεμδα 7οδ, 
αν ΟΟΩΥ. 85, 6.2.» 2 5. 105 (Ὁτ. δῇ 74, 79); οἵ (2) σ»αἱ (πετο- 
ἔοτϑ) οομαίδνενιδαῖ ποὲ 7οῦ, (6 ἴογοθ οὗ ἴδε μϑ Ὄχίεπαϊηρ ἔγοπι 
ἡ δ ἴο [π6 [ΟΠ ονίηρς νΌ. τἰτἢ ψανν σον. 8458 ἰπ 419 (η.). 1 
ἸΝΧῸ Ὸ πιδδῃβ δεν (μηον) γρωριαῖ πο (βατί μετ) σρεστσεν (ορ. ν.ὅ), 8 
βεοοηά τεηάογίηρ' 18 θεβῖ; ἰεανίηρ' [οὉ ἢ τῆς 45ὲ νογά, ἔμ Ὺ 

νοῦς νἱγίυδ!ν ᾿εανίηρ πἰπὶ πποοηδεπιηεά. Τε 5δπι6 βθῆβα 
νου ]ά 6 5βοιγεά [ξ εὐσεβῆ(ν) ἴῃ Δ΄ ΗΡΗ ς Η ΠΔΝΩ) μι... 6) 

[7 
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ψεγ ἴδε ἵγας τεδάϊηρ οἵ ὅς (ποὶ ἀσεβῆ οἵ πιοξὲ Μ55), δπηά 
τηϊ5 ροϊηϊοά ἴο ἸΡΥΊΧ ἰηϑίεδά οὗ ψυσ). Αοοοτάϊηρ ἴο ἃ [εν 158 

ἐγδάϊείομ (ὩΣ ΒῚΟ ΡΠ) ὩΝΣ 5 8 οογγδβοϊίοη ἔογ ὈπθΝ, δπά (ἢ 
οτρίπδὶ ἰοχῖ δ: δέσαια ἐδαν "ομναῖ πὸ ἀριϑισον (ἴο 100), σηα 50 
οομαθηεεθαῖ σού. 

4. ΤΣ Ξ ΦὉΝ ΠΝ ΤΩΝ δΟΣτ 5.) αὐκναγά ὄνθὴ ἔογ 
τῆς ροοζ βίγίς οὗ ἔῆεϑο νν. Ηοϑ. 69 [5 ἃ ργθοδείοιιβ ραγαὶ οἱ ἔοτ 
ΤΠ (αβυδ!ν οοπβίγυοα πὲ 5) πνεῖ πο δοο. ὁ [ἰ 18 φυοϑοπαθίς 
ψΠοῖμον δ᾿ 5 ὑπέμεινεν δοῦναι ἀπόκρισιν ᾿Ιωβὶ5 πιοτε ἤδη ἃ ρατδ- 
Ῥῆγδβο οὗ Ξ2; [δ 5ἰπιίΐαν γτεπάοτίηρ οὗ ΕΝ.., ““ Ν αἰἴοά ἴο βρβϑαϊς 

υηΐο 1οῦ,᾽ 8 οσεγίδίηγ ἃ ραγαρῆγαβα ; Ὠχ., μβοννανοῦ, δὲ ἴῃς 
βϑυρρεβίίοη οὗ (ζ, ἱποϊϊηθβ ἕο ἰηβογὲ ϑσηῦ Βεΐοσο ὩΉΜΓΠΝ : πιοϑῖ, 

[ο!ονίηρ Νντ., τοδὰ 2 ΠΝ ὉΠ: (ναἰ 66) τολέϊδ, ο7' 50 ἴοτρ᾽ ας, 
ἕλεν τῥοῖδ τοῦ 7οδ. ἘΒγΙοῖ,, 4180 γεδάϊηρ' δπὰ ροϊπείηρ ΘΊΒῚΣ, 
Ῥαυΐ ποῖ ἰγαπβροβίηρ : (ναἰτ64) τοἰδό, οτ δετέῶσ, 7οῦ τολίϊα ἐλᾶν 
“ῥοζο. ἯΙ. ἰηβεγίβ "»λὴ Ὀεΐψβεη ΠΣ δηά 2)». Εοῦ ΠῚ Σ᾽ Πα8 
ἔπληξε (-ι Π5Π), δηά ὅ.,.α5ἱο (5: Π3Π) : ϑοΐῃ ἀπβυϊίαδῖθ ἴῃ {μα 
ςοοπίοχί. 

6. ὝΔΙΝΝ] 566 45 η. 

ὩΝΩ] οἷ, οὐ 4ο,. ΤΒς δἀαϊκίοη 18 ποῖ οἱΐοβα, δηά, ἢδγο, 
προάοά ἔον ἴδ τγίδαηι (οἴ, 1519 Ὁ Ὑ3ΝῸ 35). 

ὉΣΦ] 366 1213, υ. γε. σ. ἰπβεγίβ, δῆ Ὁ Ὸ,, ΓΝ 

(νος παΐρδε ταΐμος δαϑὶϊγ βανα ἀγορρεά ουξ Ὀεΐογο Ὁ δ}). 
ὙΠΟ οἰεμες [(] 1] λεία ὅσο (ΕΥ̓. Βι.), δ6 τοοῖ δοίης 

δγῆ τα}... -- δ,.), ἐσ τοἰλάνατο, νοι οοοιιτβ ἴῃ ΗδθΌ. ΟὨΪΥ ἴῃ 
ἴδε ρὮγαϑθβ Ἵν "5π|, Ὀϊ. 3234, γε 1, Μίο. 712, υδοά οὗ τερ(165 
τδαῖ ““ ογανν ΑΥΤΑΥ ἴο Ηἰάς τποπιβεῖνεβ ὑπάδσ βίοπαβ, ρίδηϊβ,᾽ 

εἴο. (Ὁτ. Φϑωΐξ., σα ἰοο.}} οἵ, πιογὰ ργοΌΔΌΪΥ, (2) 7 τοῖς ἐπ ἀγεααῖ 

(ΗΙ. Ὁ ν.) ἔγοπι δ) τα.}.- ὁ τα ὅμογ; [18 ἀ0658 ποῖ οοσὺτ δἴβνῃογθ 
ἰη ΟΤ., Ὀαὲ ἰξ ἰ5 ἐουηά ἴῃ ἴῃ6 οἷά Αταπηδὶς ἰηβογίριίοη οὗ Ζαϊείγ, 

ἰεϊηρ᾽ οὗ Ηαδπιδίδ (οἵδ οδηΐϊ. Β.0.}, σγῆο γεοογάϑβ ἴπαϊ Βδδὶ ϑῃδηαὶμ 

βαἰά ἴο ἷπὶ {3 59 [Ὁ ἼΝΥΓΙΚ ΠΟ ἼΌΡ .« « - ΠῺΝ 9 ὑΠΊη δκ 
(Α 13), δδ ποέ οὐγαΐδ, τον 7. .. ἄνηπλτοὴὰ ἐΐδα, εἴο., ἀπὰ 18 
οοσηπιοη ἴῃ ἰδίος Αγαπιαῖίος ἢ ἐπα τερυΐας βυρβιϊκτυξοη οὗ δ᾽ 

ἴον ἴδ 4“ οὗ οἷά Αγαπιαῖο. ἴῃ Αγαρίς ἴπε βδπιθ τοοῖ βυγνῖίναβ ἰῃ 

μα. ὁ, διοοι.γσυεηρο; 866 Νό. ἰη ΖΟΛΙΟ χὶ. 741, ν. τ63. (δ, 
ξυοβ5ἴηρ, ἡσύχασα]. 

39 Ὁ 
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ΓΛΎΤῸ] ΠΠΠ Αγδαπι. ἔου ὍΣ) : νν.19. 17 (45 Βαγὸ τυῦῖεῖ γη), 1517 465, 
Ρ5. τοῦτ; οἔ. με 5υ8ι. ὙῊΠΝ, 132}7 (η.). 

ὙΜἪ] ΜῈ (πιδβο. οἵ ΠῚ οὐ ΠΥ) νν.19. 17 ,χ65. 4 (Π|.} 34.716 (5) 1. 
ΣΙΝ] [Εογ ἔπ ἀουδ]ε 8οο. δέτε ΠῚΠ, ορ. ἴδε βίπηαγ οοη- 

βἰγιοίίοη τυῖτἢ ἼΩΠ ἴῃ 26Γ; δα 566 η.]. Βυ. Β6., Ρεγῆδρβ, ΞΡ δ, 

η. Ἴ»ΥΤ] τῆ6 Ρ»!. Ὁγ αἰϊγαοϊίου, ἃ5 15, [Βεδά ἀεξεοιίνεϊ Υ 
(Ὁ) ὃν (δ, δηά ἱτεδιβὰ 85 (αἱ : {πε || ἔανουγβ 34. 

8. 13] δ βίγοηρ' δβϑενεγαῖίνε, οἴεῃ υβϑεά ἴο ἱηίγοάυοα 
ΘπρΠ ΔΕ ΑΙ ἰῃς 5ἰδϊθηιθηΐϊ οὗ ἃ ἡποί, αἴζεγ ναὶ παά ὕδοθη, 
πιἰβι δἰ ηΎ “’ 5614" οὐ ᾿Ἰπουρῆϊ (Ζερῆ. 37, [ετ. 49 88, 15. 495 53", 
Ρ. 2133 827; 26χ. 3288). [Ηδγὰ οἱἱυ ἴῃ 70}.] 

ὈΣ 3 ὙΦ ΓΟ ΝΒ ΝῊ ΓΙᾺ] [Τῇιο βγοΐαχ οὗ [8 
᾿ γνὺν 8 δα8ὲ δχρίαἰπεά 45 ἰοϊϊονβ: ΠΥ 8 ῥγδά., ὩΣ 3Π, ἃ πουῃ 

βοηΐθωοσθ, ἰ8 ἴπΠ6 5:10)., δηά Ὁ 18 δῇ δητοἱραίίοη οὗ με βυδ]εοῖ, 

83 ἰ8 ἐ ἰῃ 1,8. 118, ΠΩ ἴῃ 15. 5119, ὯΠ ἴῃ Ῥγ. 303 (ορ. Ὦτγ. 
ὃ 2ο: (1)). Τῆα ργεά. ΠΥ 18 ἀουδῖν αυδ]βεά : [Ὁ ἰ5 86 ΠΥ οὐ 
ἔλα Αἱνείρλέν, ἀπὰ ἴε 15 ἐπαὲ ΠΥῚ δηέσνέρρ' ἐμέο (3), οὐ ἱπιρατίοά 
ἴο, "4"; ἴῃ ρζοβϑοὸ ἴπεϑε ἵἴνο αὐ] Ποβίίοηβ ψνουϊά βίδηά ἰῃ ἃ 

βἰηρίε οἴδυβα 2) Ἴσ ΠΥ, Ὀυϊ {πα τοαυϊτεπιεηῖβ οὗὨ ρᾶγα]]6}15π| 

δηά ταγίῃπι 081] ἔογ ἔννο ρᾶγα]]6] [αγπιβ (ΠῸΦ) δπὰ ΠΥ), δὰ ἀ15- 
εὐἰδυιξα πὸ υ δ] γίηρ' οἷαιι565 Ὀεΐνδοη (Π6 ἔνο [ἴη65. Τὸ ἱπβογί 

δ δῇϊεγ πγὶ (Βί. Βι.), ορ. 33 Ἐ), δῃὰ πνεῦμα θεοῦ (Σ᾽ Πετε) 
τὨγ ἘΠ πλ δ γ ονετοδάβ ἴπ6 1π6; ἴο βυϊβείζαξε δὲ ἔοσ ὉΠ ψουἱά 

πᾶ 1ἴπὸ δ᾽ δὴ ΘΑΞΥ ϑδϑηΐεποα διιῖξ δὴ ἰγγεΐεανδης δϑϑογίίοη ; 

ἰγγρίονδου 18 πὸ οδ)εοϊίοη αϑο ἰο ΕΝ. ““ἴπεγὰ ἰβ ἃ βρίτξ ἴῃ 
τήδη "᾿; τοι ἢ βϑυπίδοι δ! (18 15 ροβϑίθῖθ. Ὁ., ἀἰββαι9δοά 

αὐτὰ 411 ἐχρίδπδίίοηβ οὗ 33, ργοροβββ Ολθδὲ ΝΠ ἴοσ ΨΊΣΝ ΘΠ, 
δηά τεπάοβ : (ῃς ϑρίγε (νῖΖ. οὗ σοά) εη] 1 δ ἢ5 πιδη]. 

9. Ὁ ΣἋ νὖ) οδῇ πιῆ Πδίυγα ἢν ΟἼΪΥ ““ποῖ πιϑηγ,᾽ οἵ, 
1ε58 οὈνίουβῖγ, ““ποῖ στοδῖ πιεη" (ΕΝΝ.). Ὁ]. ΗἸ. Ὁε. ἔδίκα 

“ταμῆδς ἴῃ ἴῃς 86η86 οὗ φργωπάσυΐ, Ὀαῖ ἰξ 15 ἀουδιξα! τ Πεῖμος 
2,,»-τ-δηά δβρεοῖδ!!ν Ὁ,3Ὑ,---ϑἰδησίΐηρ αἷοηθ, ψουά ἤδανὸ (ἢ ϊ5 

Β6Ώ86 11.η1688 Οἰδα ν κυρραβίεά Ὀγ τ1Πς οοηΐεχί, ἃ8 Ὁγ ἴῃς δηῖϊὶ- 
τπεϑ5 οὗ Ὑν ἴθ απ. 2553 ΨΥ Ἴ2 5} (ὉυΣ Βυ. δνθὴ πεγα 

ψουὰ τεηάςγ, δῃ6 φγεαέεν); Βιυ. Βε.7 ὈῺὉ Νὸ (α510), ἃ ποαὲ 

οἴδηρε, 6ς πολυχρόνιοι, 5 ἸΔϑα.; προ, Ἐ Ἰοπριδυΐ, τ εθοα 



ΧΧΧΊΙ. 6--1 235 

[μεν Ὁ) "25 δ, Ὅυ. Βε.7, Βοείξετ, Ὠ᾽ 3ἢ κμὸ (ποῖς 3; δηά 
οἴ. Τ᾿ ΣΦ 35). 

10-17. [Νν.1Σ 15. 16. 17 (ἐχοαρὲ ἔοσ ἃ ἔγαριιθηῖ, 5ε6 Ὀεῖον) δηὰ 
τε Ψψοτάβ Ὁ ΠΊΡΠΠ Ἵ ἴῃ 11 ἀγα αρβεηὶ ἔγοπι 341, δπά ψψεγο 
αὐϑοηϊ ἔτοπι {πὸ οὔἱρίηδὶ ἰοχὲ οὔ (ἄχ, ἐπεῖγ ρίδος Ὀεΐηρ' βιιυῦβ6- 

αυ θη ν βυρρ!εά ἔοπὶ Θ. Βυΐ {Π1|8, 485 Β6. ροΐηϊβ ουΐ, ἀοε5 

ποῖ 51:1 )} ἴῃς ἰηέεγεησα (ΒΙ.) ἐμαὶ 16:11 (Ηδιοῖ οπιίῖ5 11:11) τνοῦα 
Αὐβθηΐ ἔγοπι ἴμε οτρίπαὶ ἰεχὶ οὗ Ξὴ; οὐ τῆς οἵπεν μβαπά, πάλιν 

λαλήσω, αἱ ἰμε ερὶπηΐϊηρ οὗ 18 τ Ἢ ἴῃ 160 τῶν ἴῃ 11... δηὰ 
γοργοβϑθηῖβ δὴ Δ τενίδιίοη Ὁγ (α οὗ ἃ ἰοχῖ παῖ πεεά ποῖ ἢδνε 
Ῥδδη νογΥ αἰδεγεηΐ ἔγοπι (ἢ6 εχίβεηρ ἰεχὶ οὗ 3. Ενεδη 1 {π18 
ἰοχὶ ἰβ 'ἰῃ βοπα ἀϊβογάδν, (ἃ 15 οὗ {1π|6 56 85 ἃ συΐάε ἴο τεδομίηρ' 
ἃ πιοσὰ ργίπηίῖνε ἰαχί. ΜΝ Ὁ 'ς τερεοαϊοα δὲ ΤΡ, δηὰ ἴῃ 17 ἔοσπιβ 
8Π Ἔχδοῖ ἔογηδῖ ραγαδὶεἱ ἰο 175; 5ὸ πὶ 1 ἐπ6 γσερεϊ το ἰ5 ποῖ 

οτἱρίηδι, ἴὲ πᾶν Ὅ6 100 γαίμογ ἴπδὴ ἢν τῃδὲ ἰ5 ἰηϊγυσῖνο. Οὗ 
Ρτοροββά τεοοηβίγιοιοης Ὠυ.᾿5 νου Ὀὲ ρῥγείδγαθ!α ἴο Βυ.᾽5, 

1Ὲ εἰμεν τεσ ποθ: Ὁ. οπιΐτβ ν.19 (εχοαρὲ [3Ὁ) δπὰ τεδάβ ἴῃ 8 
ταβῖ ἴῃ ἐπ ογάοσ 9, [ΡῚ οὔ9.} 16. 16. 17. 116. Ὁ, 125. 110, 13}. 9,18, 14. 18. 

Βυ. οηχῖῖβ 13: 15. 16. δηά τοδάβς [6 τεπχαϊη θυ ἴῃ τῆ ογάδγ 

9.18. ὦ. 1 Βυ, ἰγεδῖβ 11 δηὰ 2 45 {γβι!οἢβ, 85 πο {ΠῸῪ 
ψνουϊὰ 5ἰαπα δραγὲ ἔγοηι πε βυγγουηάϊηρ αἰ διοἢβ; 11 πηῖρδς 

νν6 1 6 ἃ ἐγίβεϊςι, 12 1655 ἡδίυγα!γυ; δὲ ἐπα βδπι {ἰπ|6ὰ, δνθῶ 
ν ἤδη ἰγδηβροβοά (45 Ὁγ 1..), 125. 15 4 ποῖ ἔογπι ἃ νεῦὺ ΠΆΡΡΥ 
ἀϊϑείοῖ, ογ οὔθ παῖ ἰβ γηγιπηι αν δαγοπά τεργοδοῖ ; 1Π15 

ταῖρι ὃς ἄὰς ἴο {πε56 1165 δεΐηρ' ρἼοββδεϑ, οὔ ἴο 8οπι οἴπεγ 
τοχέυδί ἀἰβογάθν δὲ {18 ροίπί.] 

10. ΠΝ] 2 Μ55, 19} ψνο7νῦ: 50 Ηἰ. Βυ. Βε.ζ, Τηϊ5 
ρίθοβ ὙΠ {πὸ ἔδοὶ (παὶ ΕἸΐπα ἰ5 ποτα δά ἀγαββϑίηρ ἴπ6 ἔγίθη 8 
(νν.5 1 8.) : 5111 Ὁ. (ἰπουρ ἢ 6 δἱοννβ {πὲ 18:15. ““ἴπὶ ἀγαπᾶς 
θαββογ ραϑϑὶ᾽} ροϊπῖβ ουἵ ἴπδὶ ἢῈ 85 [οὉ αἰ βἐ ΠΟ ΟΕ ἴῃ πιά (οἔ. 
431), παι 1 15 ““δἱ ἰεαϑδὲ ηοΐ ἱπιροϑβϑίθ!ς" πὶ δἵ ἰῃ6 δηά οὗ ἃ 

Ῥδγαρτδρῆ ἢδ πιῖρδὲ ἰηνῖτα πἰπὶ ραγίουϊαγίγ ἴο αἰϊεηά, δηὰ ἐμαὶ 

6 οοττγοοϊίοη οὗ ΠΡῸΦ ἰηΐο ἸΡῸΝΨ 18 δαϑίογ ἴο υπάογβίδπα ἴδῃ 

πε ορροβίϊς οὔδηρε. 

ὮΝ] δεαυδης ἴῃ ΕἸῖμυ (Βι.); [566 3415 17 3.516. 4616 471. ]͵ 

τ ΡΤ] ἴῃς ΗΙΝ, αἷβο ν.ἷδ: εἰβενῆεγε ἴπ ἐπα Ῥοοῖς {8 
ΡΙ. 9Π, 
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ΤῊΝ] οοπεγαοῖοά ἔοπὶ ΓΊΝΕΙ βίο ἰβ τεαά Ὁ 5 Μ55 ἔκ; 
οἵ, ὅγε, Νὰ. 115 (6-Κ. 68ῆ. 

ἽΝ] ἀϊδεγεηε ἔγοπι ὃ οἵ ὁ, δπὰ ἱπιρί γίπρ' ποῖ 1ἰβιθηΐηρ' 20 
βοπιδιίηρ 2γεςορ, Ὀυϊ (Βι.) ““Ιβίδηΐηρ᾽ εαρευῖν 2,207 5Βοπιείπίηρ᾽ 

ἐχρεοέσα ": ἴ ἰἰδίθδηεά δυδη τρέο γουν ταϑβοηβ, μη γοῦν γοαβοῃ5 

οδπι6 (οἴ. 5) : “᾿ἰβιεπεά γ᾽" (ΕΥΨ..) 15 δάδεαυδῖε ἱπ ΕΠΡΊ5ῃ. 

ὈΞΎ] γον ὠναεγείαηαέηρε, ἐ.6. νοτὰβ οὐ βρβεοῦθβ ἴῃ 
ψὨοὮ γοὺγ υηδεγβίδπαϊηρ νου ἀδοίαγε ἰ561: ΕΥ͂Ν. γεαϑοης 

5 ἃ δὶ ραγαρῆγαββθ. 

12. ὈΞΥΤΨῚ] νἱτἢ σουπεδτ-οηα ἔογ Ὁ3Ν1}) [Ὁ--Κ. 1030}. Ἣν 
1561} 18 ρβουϊαν (ἔος 38'8 18. ποῖ ρδγα]]6]),---ργοθαδίγ (Ὠ)].) ἃ5 
πῃ Ἱ, 

τον ΣΡ ῊὉ ΓΝ] [ορ. ΘΡῸ ὁ ὕδν 76. 50; Ὅ90 ὁ ΓΝ, 
Ῥβ. 1425; ὉΠ) πὸ δ, [,8. 15 (θ.1] πὸ "Ὃ “Ν); πὸ ψ'ιφῸ ἔν, Ὁϊ. 
427; τὸ ὲὲ ΨΥ, 16τ. 3017. Ιπ τπαβς οαβ68 ὃ ἀοε8 ποὶ ἱπίγοάιος 
ἴδ οὐ. οὗἩἨἁ τπα ρατί.---ἴογ δὴ επιρῃδίίο 2ρεβχέμρ οὗ ἴῃς οὐ). 

1πογα νου Ὅ6 ἢο τϑβϑοη---Ὅυς ρσόοὺβ οἱοβεῖν στ τπ6 ΓΝ, 85 

οὈνϊουϑῖγ ψ ἤδη δὲ περδιϊνεβ ἃ πουη (6.9. αη. 113); ορ. Ζέχ. 
φῦ. 3. ὙΠ τπς Ὁ ἰπ ἢ (050) δἴϊεσγ δ ἢν, ορ. 1,8. 13]. 

13. 18] ΞΞ- (Βενναγε), Ζεξέ, 85 36᾽8, 15. 4618, 

25 Ὑ] ἀνέυε ἀώι ατοαγ. 1 ΜΒ Ὁ5ΤΌ, δωγεμα λέῃ (30 ατᾶ.); 
1: ΜΒ "815", ἐλγωξέ στοὰν (2 Κα. 47). 

[14. ὭΦΝ Ὁ ὈΞΤΘΝΔῚ ΚΡ ὍΝ ΤῸ ΜΟῚ] Τηὸ 
οοπηθδοϊίοη Ὀεΐτνγεθη ἰδ ἔνο [{π65, δηὰ οὗ Ῥοῖβ νἱ ν δαὶ 
Ρτεοοβάεββ, 8 ποῖ οἰθδασίυ πιατκοά, δηὰ πὰ5 ὕδϑη αἰ εγθη Εν 

ἐχρίαιπεά. Βα., 4.29.» 5885 “ἴδε πιδδηΐηρ' 8: 858 ΘΆΡΟΏ5 Δ 

ἄο »Ἰ6 ὯῸ παᾶζπι, ἔογ πὶ (νεαροηβ) ᾶὲ αἰβεσγεηὶς ἔγοπι γουγβ "; 

οη τη:ϊ5 νίονν ν.190 15 δε ποτ δὶ ἴο τῆ δεῆβο οὗ τνιῖδί ργϑοδάςβ, 

νίΖ., παῖ 100 Ππ45 53:]]εποθὰ δηὰ ἘΠεγΌΥ ρος δα Ὀείϊος οὗ ἴδ6 
ἐτἰοηάβ, δηά 14} ἐς. ἃ τϑάβοῃ ἔογ 145; Ὀαϊ πείϊδον (Π6 δηςῃο515 

ποῦ ἴπ6 γθᾶβοῦ 15 οἰδαγίυ εχριεββϑάᾶ: οὐ Βυ.8 νίενν νὰ ββουϊά 

ἐχρϑοὶ δὲ ἰθαβὲ ἴο ἢπά δι: ργοῆχοά ἴο ΤῊ μό, 5 ἰπβίεσά οἵ ἡ 

Ὀεΐοτα ὩΞΥΊΘΝΣ, δηά 71} ἱπιρέ. ἕο 1») ρέύ. πιὰ οδ)εσιοη8 

116 δραϊπϑβε οἵπεν ἼὌχρίδηδίίοῃβ οὗ Η͂. Τῆβ ργἊβϑθῆοθ οὗ ἴδ6 
Ρδγϑ!!εἰ ἰθγπβ ΚΓ πὰ (85)" Ν (3 1)---ὲ 6 δπά οὗ ἔα ἤτϑε απά 
Ῥαρίηπίηρ οὗἩἨ ἴπ6 βεοοηῃά 11π65 γαβρεοϊ νου (ορ. ἄγαν, Ζορνης οὗ 

Τἤρδνοιτο Ῥοσένγ, Ὁ. 67 3.)---ὔυρρεβὲ (παξ ἴδ 1165 τνϑῦα οὔ σΊη δ 



ΧΧΧΙΊΙ. 11-ἰ 237 

τῆοτγα Ἔχϑοῖ ρδᾶγα εἷς ἔπδη ἴῃ 3; 1 ἘΠΟΥ ψογα, ΤῊ μὸ σοηοθαδῖβ 

8 ῬΆΓΑΪΙΕ] ἰο ΣΝ δρ, δηά δ, ρεγῆαρβ, ἴο Ὧ5--ἰῃ ὈΞΥΊΟΝΙ. 
Α5 ἃ πιδίίεγ οἵ ἔδοϊ {μ686 οοποδαῖβα ρᾶϑγαῖ!οἷβ γεαρρθαγ, ἱξ να 
᾿αΑβϑυπις ἰδ [058 οὗ ἵνο ἰεἰΐεσβ (θοῆς ρεύμδαρβ ἰδῖεσ ἔπδη ({) 

ΌΥ Παρ ορυαρῦν, δηά ἴπὰ σηυε]διίοη (α]ςο ρεγῆδρϑ ἰδίοσ ἤδη 
(Ὁ) οἵ π ἱπίο "; γεδά ΩΣ (ον Ἵν Νο, Β1.) τὰς δϑἕον ὃν Τὰ ἐὐ: 
τοιαῦτα, ἴῃ (π᾿5 ραταρηγαϑεο τεπάεγίηρ οὗ 19 (140 ἰς οπγίττοαὰ ἴῃ 

(1) ἐπετρέψατε λαλῆσαι τοιαῦτα ῥήματα, 18, οἵ οουγεα, {π6 
Ἔχϑοῖ δαυίϊναϊεηε οὗ ΠΝ ; ορ. τοιαῦτα πολλά τ ΓΗ πόΝ 9 ἴῃ 162; 
186 ψεῖρδε οὗ (π᾿ 5 βυρροτέ ἔοτ πὸνϑ ψουἹά θ6 ργοδῖεσ Ὀυξ ἴογ 

ἃ ἰεηάδηου οὗ πε νεγϑίοη ἴο ἰωβεγὶ τοιαῦτα (α)ε» ἴῃ ποι, 
Βονονοῦ, δηά ὑοΐ 85 μβείθ δηά ἰῃ 1:οὶ Ὀεΐογε) ψἤθη ἰτ τνὰ5 

οΟγίδΙὩΪΥ ποῖ ἴῃ 115 Ηεργον ἰεχῖ: 566 1565 4416. δΔηά ορ. 30" 
(-- 4ο"), θυξ ποὶ 818, ψιετα τοιαῦτα -Ξ 5 (αἴ ἔπε επά οἵ ν.}) δπά 
ΤΊ (αὲ ἐπ θερίπηΐηρ οἵ ν.18}.} 

νη] ΘῈ οπῦε τπ6 1; ψβοίδβοῦ ἴἃ τγὰ8 ἰῶ (δ οχὲ ρᾶγβ- 
Ρθγαβοϑά (5Ξες ἰαϑὲ ἢ.) ὉῪ (ἃ 15 αυϊξα υποετγίδίῃ. 

15. ΠΣ Π] (Πς ““Ἰηΐογηδὶ " ΗΙ ., τ τ ἃ (νγίι411γ) ἱπέγδηβ. 
86η86 (6-Κ. 524, 48 ἀη. 128 2653, (ἃ (Θ) ἐπαλαίωσαν ἐξ 
αὐτῶν λόγους (ἔτοιι ἴῃ 86π56 οὗἉ ΡΠν ἴῃ 217, δηά ἰῃ Αγϑηι.). 

τό. ὙΡΓΠΤῚ] Εν. Ηἰ. Το. ὈΪ. Τα. - Απά ββουϊά 1 νναῖε 
ἢ) Ὀδσδυβα (ΠΟΥ βρθαῖ ἠοῖ ὃ ἔογ ἴδε ἡ οοῃββθο. ϑ ἢ (ῃς ρὲ. 

ἰηϊγοάιιοϊηρ ἃ αυοϑιίοη, 5ος Ὀτ. 119γ, α-Κ. ττ2οο: οἴ. ΕΖΙκ. 1818... 
Νυ. 1τ6|5, 15. 669 ἩΣ), ἀπά 5. 5οἷἱ νηνἡηπ (τ. 104). Α5 
Βιι. οὔβεγνεϑ, 85 ἴπ6 Ἔπιρδδϑὶβ γεδίβ οὔ {πε βρϑαῖκοε, Ὁ ΠῊΝΣ Ὁ) ἢ 

Μοῦ 6 ἐχρεοϊεά; δυὲ ““Απά 1 νναϊϊε " (ΠΟΓΊΠῚ, τυ τἢ βἰπιρὶς 
0610), εἴο.,) γ᾽61 45 ἃ νΕΓῪ Ροοῦ 86ῆβ6, ᾿δαϑίδβ8 δαι! πεοάϊηρ 

186 δπιρμδῖίς ργοη. (ΠΟΠῚΠ 515). [τ πιὰ 6 ποίίοεά, πον- 
ἐνοσ, ἴπδὶ ἐπ6 εἰηρῃδεῖς Ὅγοη. [Ὁ]Π]ονν5 (ἐνὶ 6) ἴῃ 17, [ΕΠ Υ]ΠΟἢ 
ΡΠΠῚ, σηπα “0 7 δορέμ; Ὀὰϊ πα ὮΝ που 58} 6 δ8 πιυοῖ 
ταϊββϑά.] 

17. ΓΊΝΩ ΒΝ] 86 ρυποϊυδεοι 65 ΗΕ. (Θο. 5197, σβδγε τμ6 

ἴῃ ΠΡ 15 ργοθ Ὀἷν ἀϊτορταρῇ θα) 15 νΕΓῪ βίγαηρε : ῥοῦν 

Ῥὴπ ΤΟΝ τνὰ8 ἀνοϊἀεά, 85 ἴπε σοηδίγιοϊίζοη ᾿νὰ5 ἔοϊξ ἴο 6 
αὐυϊκνατά, ἀπά ῬΡΠ ΤΣ τνὰ5 ἰηϊεηεαά ἴο πιεδη, “41 911} »ιαζε 
ΤᾺΥ ρᾶτί χηϑσεν." Ἐπ. οοη͵εοίϊυτοα (8 1920, ἢ. 2) παῖ ἰὲ τψὰ5 
ἃ Ριονεγῦϊαϊ βαγίηρ, πιδδηΐηρ (ΠΡ, ἃ ἀδηοηι. ἔγοπι ΣΡΌ, ἃ τῶν 
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Μγροτο) “1 αἶκο 1} ,Μεγροτο τὴν οὐγῃ ἢ 1" Πρ. ἔογ, ἄο ἰῃ6 
Ρατί {δὲ Ὀεΐοπρβ ἴο πιδσ.0 Τῃα Ἔχρίδηδίίοη 15 οἷθνοσ, δηά πιρῃξ 

ψν6 11} θὲ τρδί, δὲ ἴ[ἰ 15 ργεοδγίουβ. [{ ΠΟΡΙςΣ πιδδηβ τοῦ ἀρ σδν, 

Τνϑ πγιπὲ Ὀς τεδά. 

ὉΠ] 8ἃοο. οὗ τεΐεγεηοθ, ὡς γρεραγεῖς τὴν ρατῖ : Οσῃ. [415] 
(α-Κ. [1τ18}]}; οὐ ἃ κὶπά οἵ οορῃ. δοὺ.ῦ Οὔ, ϑβυγοΥ ΠΥ ρατὲ 
(τεβροηά ἴο 115 ο811}} [οσ, γαίμογ, 5οὸ ἴπ6 ρᾶγδι!ε! 18πὶ βιιρ ρβιδεϑδίβ, 
ριαζε γεῤὶν τοῖϊλ τὴν ῥονέξονε (ορ. τοῖ π.}: 566 Ἴχαρϑίίοδλὶ ἡ.]. 

ἙΒΠοα πρῦ.- -ΘΧο  Π6ΠΕΥ, 1 επιοπάδιίοη 15 πθοθϑβδῦυ. 

18. 13] Τῆς [᾿πὸ 15 δοπιοινῃδέ βῃογί : ἤβῆσα [6 ΝΟ Ὁ 5, 
Β6.Κὶ 'ϑ ἴον "5, Ὀτ.. δἰ ῦ ν3γεὲ οὐ ν)Ὲ 9. 

ὙΡΏ] ἕο μθῸ (5ο ς. 20 Μ55) : οἴ. τῖῖ τ (6.--Κ. 2.7, γ41). 

19. ΓΩΣΠ]) Βι. 1κὲγ, Β6.Κ »""- ο. ἴΠ, - 

ΜῈ] 6 ἴεπβα 15 Ἴχργεβδϑῖίνα (Ὠγ,ὶ 8 378.): ΕΥ͂Ρ., εχ- 

οΟΙΙΘηογ, “ἐς γεαάν ἐο Ὀυτδί." Α5 τεραγάβ {π6 βυπίαχ, "02 

“15 οοποεῖναά 85 115 σγαπηηι. ΟΌ). οα {π6 ῥγίποὶρίς οὔ 229" (Ὁ ]. 
Βι. Ο-Κ. 1218), οὐ (Ὠ.} »ῬὈὩ" πᾶν Ὀ6 ἃ οἱδγίοδὶ δὔγοῦ ἔογ ΚΌΞΠ, 
ἅτις ἴο {π6 ργβοβάϊηρ᾽ ΠΠΒ"; 50 Β. (α11.) Βε.Κ, (τ ὥσπερ φυση- 

τὴρ χαλκέως (85 ἰμουρὴ ὈΝΦΡΠ Π.2Κ5) ; ὅ Ἰὼ. Ο] 5] ,.. Ἶο (45 
τπουρ (Β6.) ὈΡΊΓ ΓΙΞῈ 1). 

20. ἶ ΤΥ] τ 8. 1631 δικοθ ΠγῊ: οἵ, Π, Εδε. 41; 
ΠΥ, Ἐχ. 811, 1,4. 345, -᾿ 5. 6613 (ον ΠΡ). 

21. - ἘΎΚΙ ΜΒ 5971 (ἀες Εοϑβϑ5ὶ) δι0 ἔογ ΩΝ ἐ.6. δηὰ υπῖο 

(οά, Ῥεΐηρ ἃ πιδῃ, 1 ν"}]]} ποῖ υ56 ἔαίγ {Π|65; 1 ἴδ ἔογηι οὗ 

ἐμ6 Ἠεῦτενν ἰβ ἱπιρτοῦαθι8. Β6. Κὶ (υἱεἢ ἃ Ὁ) δῈὲ ἢΝῸ ἕο ΟἽΩ ὀνῆ. 

ΤΣ Ν] 53, 15. 44 45:7. 

22. ΣΝ ΣΝ "" 2] Τα οοηϑίγ. οὗ {π6 ἱπιρέ. δ πιοτὸ 
ϑγγίδο ἴμδη Ἡδῦγεν : 586ε6 Ὦγ. 163, Οὖς.; α-Κ. τ2ο.; ΝΟϊά. 

ὅν». Ο᾽γ. 8 267. ΟΥ, 15. 4251 Ν᾿. γ8Π, 475, [.ἃ. 44, 
[Εἰομεον ΠῈΣ ὙΠ ΝΣ τ 5, ἀπά ἴπ Ὁ ὙΡΝ ἔοσ ὉΝλ.] 

[ὉΜΏ2] ορ. Ρ5. 213 81}. 

1 [ἡ πηρΌ, ἐπε ἔωγγονν (ορ. Ῥ8. 129), δὶ (δε «πὰ οὗ νιδίοι ἴῃς ρἱουρῆ- 

πδη ἰυγη5, 8εὲ6ὲ Ὠδίπιδη, ΖΡ, τρος, Ρ. 276... ἰλκο 511] πιεδηβ ἃ ἔυγγονν 

ἴα Ραϊεβτίης " (Ὀτ. ϑανεμεὶ 5, Ρ. τοϑ, οπ 1 5. 1415. Ορ. Οδλαϊ. τη} (εἰϊεὰ ὉΥ͂ 
[μενυ, 5.0.) ΡῸ ὙΠ φππ, [ἢ ΔῺΥ οὔς πᾶ5 ρἰουρβεά {με Βα] οὗ μἰ8 ἔυγγον.) 



ΟΗΑΡΤΕΙΒ ΧΧΧΙΠΣ, 

1. Ὀΐ Ὁ] Ἡοτοδοί, ““Ὀτεαϊκίηρ᾽ ΟΥ̓, ἀπά ευὐγηΐηρ᾽ αϑάα ἴο ἃ 
τον βιιδ)εοξ, 8. 1418" (Ὀ]1.). [Ὀδηδὲ, οοπηπιοη ἴο ἐπ Ῥτοίοριτια, 
ἴῃς Ὀϊδίορια, δηὰ ΕἸμυ, ἰ5 4 ἔανουγίία ψοτά ἴῃ 1οὉ (111 

τὸ 127 145 1418 1710 ἩΓ} 1845 Πεγα, δπά 25 σὃ 1457 ψἱ ποι), 
οοσσυγείηρ ἴῃ {Π15 Ὀοοῖς ἃ5 ἔγδαυδηῖτἝν 85 ἰπ ἴΠ6 τ᾿ ῃος οὗ ἴΠ6 σαϑὲ 

οἴ δε ΟΤ.] 

2. ΝῺ ΓΤ] 85 1.3.8 4οἷδὲ  ; 265. δοοῦ. 

[12] Ἵπ, 5βιγίοε! γ ἐμ ραϊαϊβ ογ γτοοῦ οὗ {πε πιουΐῃ, '5. Βεγα 
υιϑεά ἴῃ ΒΥ ποηΥπΊου8 ρΔΓΑ]1615π| ἴο 'Β, 85 ἴῃ ΡΥ. 5δὃ 87 (ο ὈΤΌΨ, 
ἴῃ τεΐδγεῃοα ἴο βρεεοῦ : ορ. δἷβο 4153.] 

8. ΜΥ νογάβ δὲ (- εἰ θοάυ) ἔπε Βοπεϑίν οὗ τὴν ποδί, 
Απά {δὲ Κηονϊεάρε οὗ τὴν ἷἱρ8 ΠΟῪ ταἰίογ Ῥυγαῖν ΟΥ βἰποογεῖν 

(αάν. δος. ; οἵ, ας τοριθέλίηιρ᾽ βμγα οἵ βἴποογα). ΟΕ. ΠῚ 2 πδ, 
ΖΙ. 3. Βε. ι. 5 Ἢ ἼΠῸΦ ΠΡῚ "ΟΝ 39 (Ὁ. ΡΕ5) ΕἾΤ, ΜῪ 
μαδγὶ ἐς σοξίγ (Ὁ. ονεγῆονν8) τὶ νογάβ οὗ Κπον]εάρο, ΜῪ 
1ῖρ5 βρεαῖκ (παὶ τυ βίοι 5 ρυγα: ὉΠ, 85 Ρ8. 4:2; ῥῦν, 5 }!. 23, 
ὙΧῚ ΟΥῚ ὈΞΡῸΙ ἸΡῸ, 418, Οὐχ 15 Ἔχοθεης (Ρ5. 453); δυΐ ἰξ 
ἀενίαξεβ πτυοῖ ποτα ἔγοσι 8ὲ (Βα Ῥθν. Εἰπεῖ Βα. ογ θυ. ρῖνε 
ἃ οουρίεϊ ϑυρετιῖοτ 5. }]|5}} 047 το Ξ3): Ὀυξ {πὸ 1055 οὗ ἼΦ" ἰ5 

οοηδίάογαθίθ. “96. οἷν. ΠΡ, 30 αγίπηπις, ϑι. (Κεερίπρ " 85 384), 

““Απά Ωγ 1]ρ5 ϑρεαῖς (παΐ ψ μοἢ ἰβ ρυγα "; Βυϊ [1 18 ποῖ οἴεαγ 

{παῖ 85. αἱά ποὲ γεασαῖ ΠΡ, ἃ βἰγ οι υογδα! τεηἀογίηρ᾽ ΠΊΔΥ ποῖ 
Βανα Ῥδβϑη ἱπίεπάδά, 

5. ΣΎ] 566 οὐ 1333. [5 15 γαίβεο ββογῖ: 9. 

(εξ. ν.33), ΠΟ ἀοα5 ποῖ παοδββδγιν ἱτρὶν ἴπᾶὶ ἼὩἽ γὰ58 τεδά, 
ἔον ορ. 1333 3. (ὅτ - πρὸς ταῦτα, τνιβοπος Ὠυ. πόδιν, [κα ν ΓΝ, 
Νίοδο!β πεῖ.] 

ΓΘ] γθῸ (3215) οὐ ὉΟΦῸΌ (235) πιίρῃξς 6 βυρρί!εά ; δὰξ 
ΠΩΨΠΣ βυρρεβίβ (Πεὶ. Βι.} ἐπδὲ ΠΌΠΟΟ ἰ8 ἴῃ ἴπ6 ροοῖ᾽β πιϊπά: 

.-» 
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Τὰ υἱῖδ οἰΠρβα οὗ ΠΌΠΡῸ 8 ποῖ ἀπέτοαπεπε (Ζό6κ. Ρ. 7808) ; ρτοῦ- 
ΔΌΪγ, ἱπάδεά, ἴπ6 τνογά 18 ἰπίδπάδά ἴο κυρ ρεϑί Ὀοίἢ ἰάεα5. 

ΤΣ] ἴῃ ἃ αὐ} ΑγῪ βθῆβα, 881 5. 1715, 2 5. 2215. 

6. ΤῸ] 89, δβ [Εχ. τ οἷ γϑε 5, Ἕδοῖῦ ἦε ῥνυρογέξονε ἐο Ηῖ5 
δδίίηρ ; 80 δία [ἰππ, 1 δὶ ἐμ ἐλ νοῤογέέονε 977 ἴῃδῈὲ 85 τεργὰβ 
6οά, ἐ.6. 1 βἰδηά ἐοννατάβ αοά ὄδνθῃ 45 ἴδμοι ἀοβὶ (Ζέχ. 8ος6)] 
ατᾶ. δι. 1109. 

ὈμὉ] [Βο.5 (), Επείοι διε μ6}. 
ὙΔΧΏΡ] Ιη ΝΉ. Ὁ ἰ5. υβεά οὗἉ ἃ Ῥαΐκεγ οιρέφέρερ᾽ οΥ̓᾽ Ρίϑοεβ 

οὔ ἀουρῇ, ογ οὗ ου(τηρ᾽ ο΄ ρτάρεβ ἰῃ ἃ ᾿ὰπὶρ τ πὰ οἰυδίος 

(ΛΡΒ ἰν. 3885). 
7. Ἔ28] ἤοπι ἢϑτ : οἵ, τς νδ. Ῥτ, 1635 Υ ΠϑῸν δῸΨ ἘΣ 

ὙΠῸ Υδν σι 3, Ὑπὸ 18 οοπιπιου ἴῃ ὅγγ. [ἀπά }εννΐβῃ Αγαπιαίο, 
οΡ. πὸ ποὺ ΠΌ, λα ἀρες ἐξ νιαέίον ἐο ἀήρ! Ἡρλαέ σοπσόννι ἐς 
ἐξ οΓ λὲς 3 Ἔχδιαρίθβ ἰῃ ΔΝΙΕΓΨΒ ἱ. γγῦ, γϑα. σιὰὶ «Δοὶ; Δαν; 
Ῥε. 6Ἷ, 55, ἐλονα ἐξ πὸ ο" 6 ἰο πῦρ, οὐ σοπιβοὶ, ἀΐηε: Ἰφιοὶ Ἰδ, 
᾿μοΪ Ἶσιν "Ξ οὐκ ἀνάγκη λέγειν νῦν ([πε56 ἀπὰ οἴξεῖ ὀχαπιρίεβ 
ἴῃ Ρ5. 1895). Τῆυβ μηρέηον ταῖμος ἔπη 2ρέςογε (ἘΝ...) 5μου!ά 
Ὀὲ {πε ἔοτοβ οὔ 3]. (ἃ ἡ χείρ μου τα 'Σ (οἴ, 1331): 50 ΟἹ. Ηἱ. 
ννε. Ηΐπι. ϑρεέ. Βε. Βυ. Ὠυ.,---ὐνϊἢ, παίυγα!γ, Ἴ29) (Βε. 56“. 
Βιυ. Ὠ..). Βιυῖ ἴπ6 Ατγαπιδίβηι πδῪ γγ6}1 6 οὔ ρίηδὶ: [86 οἴπες 
ννογάβ οὗἁἉ 1351} ἀγὲ ποῖ αυοίοδα δχϑοί!γ. 

8. γΡὉ] Ὁ νουὰ ΡΒὲ πιογα παίυγαὶ (Βὶ. Βυ. Ὁ. Β6), 
τπουρ ποῖ (Βι.} δχδοῖν πεοθβϑασγ. (ὅλ Ὁ Ἔχροββ ἴπ6 
Ῥτζοη. ; δυΐ {πὸ οᾶ86 15 ποῖ οπο ἴῃ νῃϊοῦ νὰ οδ Ὀ6 5υγα ἰδὲ 

μον γεσα ἰι. ΕΥ̓͂. ἰπβογὶ “"τγ" ἴῃ ἰτ4]165. 

ο. »ῸὋῸΒ χΡῚ [Εον ὅ5 ἢ ἃ που (τσέζλσμξ .. .) ἑοτπιίηρ 
ἃ Ὡοραίϊνα οἶδυιϑα Ξυποπυπιοιβ ἴῃ πιοδδηΐϊηρ τ ἃ ργεοδάϊηρ 
8δά)., 566 249, Ρ8. 633]. 

ἩΠΤ] δὴ Αγαπιδίβαι, ἔγοπι ἔπ ν ὥὐδη δον (ταγθ), ἴο γμ 

οἵ οἴδαμϑθ, ββϑρδοῖδ!ν [6 δεδά. 

10. 111] Οο. Βε." μήτι. 
ΓΊΝΏΣ] Νὰ. 1457. κὉΠ ἰβ ἴο ,ιρέρξε οὐ ἑλισαγέ ἃ Ῥυτ- 

Ροβα, Ρ8. 2310; ἰο σρηημρῖ οὐ ἰὐξαίίοτο ἃ νον, Νὰ. 205: 50 ΠΕΣ 
ἴῃ Νὰ. 1486 ΘΠΝΌΠ ΤΙΝ ὈΠΡῸΤ) 18. τ ,ρμρέγαξίον (5. οὗ γουτγ 
Ρυγροβα; ἘΝ. ρδγαρῃγαβίηρ "Ὡπ»)2 οἰξομαζο")}; διὰ δ ΓΩΜΌΣ 
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δῖε ,ρωμείγαξίοηδ, ἐ.6. νεχϑίϊοιιβ ἱπίδγἔεγθβηοαβ ἢ ΠΥ ῥἷδηβ 
(οἴ. 1γ1}). Βαϊ [1 15 ΠΙΡΕΙΥ Ῥγοῦθαδίς {μὲ ΠΝ ςῃου]ά 6 τεδά 
(5ο νει. Βα. θυ. ΒΕ. Βαγίῃ), ἴ.6. σσοαδίορις οὐ οῤῥογέμημεεες (νὶΖ. 

οὗ Βοβε εν), ἔγοπι Πβὲὲ (Αγαθ. ᾽σμα7, ἴο φονιό αἱ ἐλό γερὴ ἐὐπεδ), ἴο 
δνέηρ᾽ αὐ ἐλδ γὲρλέ ἐΐνιδ, οὐ οῤῥονγέμηοίν, Ἔχ. 2113 γι πὲ ὈΣΟΝΠῚ; 

Ηρ. ἴο »πῶζό απ οῤῥογέμηεέν 70» ομδοοίζ, ββεὶς ἃ ηιατγτγοεῖ, 
ἃ Κ. 5 ὁ ΜῈΠ ΤΩΝΠΌ 5; 16. 144 ὈΤΙΦΡΕΘ ὉΡΩΘ ΚῊΠ ΠΟΝδ 5, 

ΤΗηΐβ βθῆβε ἰβ δἰγεδαυ Ἔχργαββεά ΌΥ 9 (ΔᾺΝ). 
11. ὩΚΟῚ] ροΐπι Ὀ᾽: 566 οἡ 132. 

ἽΦ2] 5:6 οἡ 1477, [Ν.11 (Βι. θὰ. οπι.), {κε 100 ἔγοπι 145., 
ἷ5 οἰϊεά νεγραίίπι, Ὄδχοερί ἔογ ἴπ6 πδοαϑϑαᾶγυ οπδηροβ ἴῃ ἴπ6 

Ρείβοηβ, ἔγοαι 1357: οἵ, 9: 105. ὙΠ] Οἢ σαπιπηαγίζε βοῦς οὗ [05 
οἤάγρεβ, δαΐ ἢ πον ἴογπιβ (ΠΊ} Ὁ), ἢΠ).] 

12. ΓΛ] δου. οὔ τεβρεοῖ, ““]ς γεραγαῖς [ἢϊ5,᾿ ΑπρΊοὐ, “ἐπ 

115": 50 (ἢ ΠΝ]) το 35 (5ἱ νεγὰ 1.), ΕΖίκ. 2ο᾽, Ἐν. ὉΪ. Ὠεϊ., 
δηὰ ἰπ εἴεοί ΕΝ τι. “’" Βεμοϊά, ἴῃ τπἰ5 δου ἀτί ποῖ ἰῃ {π6 τῖρῃι, 
(80) 1 δηβυγεσ ἔπε6"; Ὀυΐ {πε ραγαηπθίοαὶ Ἴ)νες 15 αη- Ηβδγαῖς 
(ἐπουρῇ, οἴ, Εχ. 5156 Ὀγοδ). ΝΠ. ““ Βεμοϊά, ἰπ ἐμ15. ἴβοι ἀτγὲ 
ποῖ ᾿υϑῖ, 1 1} δῆβννασ ἴπ6 6"; υΐ πο δῆβννεγ (0 [π6 σοπ,- 

Ρίαἰπὲβ πιδάς ΌΥ ]0Ὁ ἔο!οννβ. [Ἴγϑὲεὶ 8 {π5, ργο ΘΟ, σοτγυρί: 
Ῥοβϑί θυ ἰὲ ἰ8 ἃ ναγίαπε οἵ πον 5) ἱπ 12: (τ ἴῃ ὈΟΙΠ νν. μαβ 
οὐκ ἐπακήκοέν μου 5111 [ῃς 5ἰπιρίε οπιϊββίοη οὔ Ἴνιε νουϊά 
Ἰεανα 125. γηγιμ πη αν ταῖμογ ἀθβοίεηϊ.) (τ πῶς γὰρ λέγεις, 
Δικαιός εἰμι καὶ οὐκ ἑἐπακήκοέν μου; νίίαπος Βὶ.1 ΠΝ ΚΠ 

Ὁ} Νόγ (Βί.2 πρνυ) πρτν (τ [Π6 τοδάϊηρ' ΠΡυΥ, οἵ. το 3079) ; 
θυ. πὴ» εϑ ῬΥΝῸΣ ὉΝ ΠΣ), Βεμοῖά, 1 1 οτἱεά, 6 νψουὰ ποὲ 

ἀπϑιταῦ ( 2}; Β6.Κ ΤΩΡ δοῚ ΤΙΡῪΣ ἼΟΝΗ ἼΠ (ΠΡῚΝ δέδη, ἂβ τοῦ; 
ΠῚ, 85 [τ Ὁ. 1.313 (1 7, 2 5. 6}, Τη. 1017}}}. ΟΥ̓́Ιμε56 Βε.Κ 
[45 πε δἀναηίαρε οὗ δπειίπρ πιοβῖ οἰοβεῖν ἴο (τ; δι ἽΌΝΗ ἴου 

ἘΝῚ δηὰ {πε ἰγαπβροβίτίοη οὗ δο ἀγα θοίἢ νἱοϊδηὶ σἤδηρ5β. 

ΨΦΌΒΌ ΓΤ ΓΔῪ 13] πον ἱπ τπ6 56πβὲ οἵ ἴο ὅδ φγεαΐ 
[οσουγβ μεγα ΟὨΪΥ ἴῃ τοΐδγθεηοθα ἴο Ῥεῦβοῃβ: οὗ {πίπρβ, αη. 4184, 
ΎΤΠδ Ὁ 8 σοπηπΊ ΟΠ ἰδκθη ἴο Ὅς οδι58] : {ἃ πιρθς ἰηϊγοάϊοα 

τῆς οχρ]!οαἰίοη οὗ ΠΝ (ροϊπτίησ' ἔογιναγαὰ 85 'ἱπ τοἱδ), [6 16 ἔο!ονν- 

ἱπρ οἰαυβα ψναγα βυϊαδία: [Π15 11 18 ποῖ ἴῃ 38, ἴογ ψψὲ οδπποῖ 
ἰγαηπϑίαῖς 1Η ἢ ἘΠ τ οι, {πᾶὶ Οσοά δοῖβ ἴοο βδανεγεῖγ δραϊηϑβί 
θη. Βυΐῖ ΠὡῚ πᾶν δ οοτγυρι]. (ἃ αἰώνιος (ἀρρδγβϑηγ τα 
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ὉΡ.Ὁ) γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω (ἀρρατεπεῖίν δὸν ἔογ πον) βροτῶν, 
ψβεπος υ. ὈΡΡΘ ἴογ ΠῚ" "5, αοὐ ἀξώσέλ (Π}5 6γ65) ἔγοπι πηδῃ 
(Οὐ γΌ ἢ ἜΠΠρβα οὗ 2 ν, δ5 5. τοὶ). Βυΐ {πῸ οἤδηρε 5 νθῦν 
νἱοἰεηΐ, Ὀεϑί ες θεΐηρ,, ἴῃ ἔδοῖ, ποῖ πδοδββϑαγγ. 

13. ΓΞ] 6-Κ. 73. 

[Ρλὰ νὉ ΠΣ Ὁ 2] Τῆς οἱάον γεπάδεϊηρβ, “Εογ δε 
Βἴνοίῃ ποῖ δοοουηΐ οὗ δῃῪ οὗἉ ἢἰ5. πηδίϊεγβ " (ΑΝ., ΕΝ.}, ““15 ποῖ 
τεβροηβίθία ἔοσ" (665. Ὠεἱ.1), ἀγε ἱποοηβίβίεπε ἢ {πΠ6 πηδδηίηρ' 

ΟΥ̓ΤΟΡ; “4411 Π15 ννογάβ δα δηβυνεγεῖῃ ποῖ" (τ δηβιναγοίῃ ποῖ ἃ 
βἰῃρὶς νψογά) (5081. Καπιρῃ.) ργαδυρροβε (Π)]1.) Δ ἔου γ"2[Ὅ. 

ΖᾺ σδὴ οἠἱγ δε τεπάεγεά (Πε].2), Ὑ παῖ πα δηβινεγεῖῃ ποῖ δὴν οὗ 

ἢἷ5 (πιδη 5, ν. 132) νογάβ (αρρβα]5): Ὀαΐ, ἂβ [οῦ 5. τῆ 6 οὐ πιδῃ 
οὗ ννῆοβε ἰγοαϊπιεηΐ Ὁ αοα οὉ οοπιρί εἴπ (197 2079), ἴξ 15. Ὀοτῃ 

πιοζὰ ροϊηϊεά δηά ἔδγ πιογα παίυγαὶ ἴο γεδά ἔογ 2 εἰτποὺ Ἴ" 2 
(ΗΙ. Ὀἱ. 5ρέ. Βα. Βε.), οἵ, ἰο!]ονίηρ (τ᾿ 5 ραγαρῆγαβε (λέγεις δέ, 
Διὰ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοέν μου πᾶν ῥῆμα ;) τ, τ ἱτἢ 
2 ἱπίγοάποίηρ {π6 ἀΐγεοί παγγαίίοη, α-Κ. 1576 (Βὶ. θυ. Βα. «11.). 

14. ὈΓΣ ... ΠΙ͂ΝΕ] ἐπ πο ταν... ἐμ ἔτοο τόᾶνς; 
ΕΨΝΨΝ. ονοα.. .. ἐποίρο; Ὀπῖ, ἃ5 Ὠεἷ. ροϊπίβ οι, Ὅσο ἰβ ΠΠΙ δπά 

ἐποΐοα ὈΤΦ, 2 Κ.. 619, ῬΒ. 62:2 [α]50 ο. 405], ἀπά ΠΝ ἰβ Πανογ τα 

ΤΠ ὈΡΒ2. 

[δα λ}""ὰ "Ὁ ὩΣ] Ὃν, 85 35᾽2; 866 α͵50 γ8 1716 209 2415 
3439 γςδ16: ΠΥΉΦ δ τε τούλλοιέ. .. Ὦτ. 8 τό2. ϑ5ρῇ. Βα. 8ι. 
ΠΣΉΨΏ ν, Απά ἴῃ ἔνο, νίτπους ἐὰν ρεγοεϊνίπρ ἰε; ατᾶ. πορϑῦν δ, 
Απά ἰη ἔνο, υἱεπουξ Πἷ5 πεαγίπρ ἰἃ; ὅ («αροαλο ἢ}), Ἐ (τερβεῖ), 
ψἤδησα ΜΙίοΝ. Βε. Τ᾿ Καὶ ποῦν μὸ (ον Βε. Τ ποῦν δ), Απά 'π ἵνο ἢδ 
οί "οὐ γοῤοαΐ ἐξ,---αἱ (Π15 ἀΐδαρτααβ ἢ ἴῃς 5ϑαπεῖ (1π νηΐ ἢ 
(οά ἰ8 8εϊ]ά ἴο βρεαῖς ἴῃ πίογα ἔδη οὔθ ννγ); Ὁι. Βα. Κὶ αἱι. 
(οἴ. Σ' οὐκ ἀκυρώσει αὐτόν) τ} ἢ, Απὰ ἰπ ἔνο π8 ὠρζζ ηο 

γευόνπε ἐΐ (νὶΖ. ταὶ 6 845 5α!ά, 8 ἰβδοιίηρ,, ννγαγηϊπρὺ). [[,6γ, 
Ρεδίκα ΠΣΉΦΛ δ ὉΝ.] 

16. ΤΥ }7Π] 6 Μ55, δῃά ρεγβαρβ Ἐ ((ξ αἰ8οὸ μα5 ἐν), ΔῚΠ2. 
(ὰ ἢ ἐν μελέτῃ Ξ- ὨΠΔ. 

ΘΝ ὧν ΓΙΌ ΤΊΣ 9023] -Ξ 4150: Βαγα ργοῦδδὶν ἃ βίοββ 
ἤτοσι 4180 (ΒΙ. θυ. ΒΕ. Βυ. 51.) : ποῖῖοε (Π.} {πε τεσυγγεηοα οὗ 
ΟΝ ἴῃ δ. 

16. ΓΤ ὉΠΟ 31] [ὈοτΠ᾽ νογάβ ἀγα ναῦν ἀπιδίριουβ: τῃ6 
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νὉ. πᾶν δὲ (1) ὉΒπ' ({11}, «φαὶς, ἐ.6. ἱπιρταββαβ ἃ βεαΐ οὔ, οἵσ 
Ῥεγῆαρβ, πιδίδρμουίοδγ, οοποίμασο : ΟΡ. Ἔβρθοῖδ!ν ἰμῈ Ατγαδὶς 

ἴῃ, 6.9.» οὐδ ρ.5-. μα οοποϊμἀδά (πε τεδάϊηρ οὔ ἔδα Οογδῃ, 

Ν οἷ. {πε 564], ἐ.6. (π6 ΙΔϑ5, οὗ τπ6 ργορῃεῖβ : οἵ (2) ὉΠ" 

(τ : 5ε6 Ῥεΐον), ἀένριανς ἔλοηε; [ῃ6 ῬγῈρ. 3 πιᾶὺ Ὀ6 ὃν »ιθανις οὗ 
(αἴτεν ὉΠΜΓΝ), οσ ἴὲ πᾶν ἱπίγοάιος τῃς οὐ. οὗ ὈΠΠΡ (που ρἢ ἕογ ἐπῖ5 
477 βῖνεβ οὐἱυ ἃ ργεοδγίοιιβ βυρρογί). ΟἽ, μοι 48 συρρ 65 

ἢν μ δὲ 5 ργοῦ δ ἃ οοπῆδία ρυποιυιδέοη (Ὁ 55), πιᾶν ὃ6 (1). 
ὈΠΟΘ λον γοέέον (1118 ἢ.}, νηοῦ τᾶν Ὅ6 ἱπαϊοαίεα ὃν 4}5 Ὁ 

(16 φογέρέϊο ἀρ δοέέυα Ὀεὶπρ' ἴμαπ 85 ἴῃ 396) ἰηβίεσαά οὗ Ὁ; οἵ 
(2) Ὁ (30 1: ΜΒ, ἀε Κοβϑὶ), ἐλϑῖν ἀἐξοίῥἠέμο (ἰ. 6. [μ6 ἀ 150] ΡΠ 1π6 
᾿ραγίεά ἴο {π6π|), ΜΒ] πλᾶν ὃ6 ἰπαϊοαϊεά ὃγ 4813 Ὁ ἰπϑίεδὰ οὗ 

Ὁ, νηοῦ νου πᾶν θεθη γεαυϊγοα ον ἴπ6 πχοδηΐηρ' (εἰίογ; οὐ 

(3) δθ9, ὠέροιῤῥἑΐηοςο, αὐριοπέολγεσηίς, ἰμουρ {πα Ρ]. ἀοες ποῖ 

οοσυῦ εἰδεννοεγθ [ἘΠ6 πουη θῈ ἼΘΘ, ἀ065 1ἴ πχεδη αἰ βοὶρ! πα ἴῃ 

1Π6 56ῆ56 οὗ βυβετίηρ (ὨΣΪ. ἘΠΓΠΟΝ ; σρ. ἴπ6 ΜΙΒμηΐς 0"), οΥ 
ἀἰϑοὶρ παῦν ἐμοίγμοίίος, οὐ τοαγπέρρε (Βα. Ὠγ.)}} [Ια ἔδνοιι οὗ 
τῆς Ιαἰίογ 15 26}0, νπεγα [πὸ ρᾶγα]]ε] βίγοηρῖν κυρ ρεβίβ (Πδΐ ἽΟΊΟ 

5 βοπγείπίηρ τῤοζόπ ἴο τηδη, ποίΐ βοπμείῃίπρ βυβεγεά ὈΥ Πἰπι; 

δηά ἰξ ἰ8 ἀραϊίηδὲ {π6 ἔογπιογ (πὶ ἴπΠ6 πιεῖποά οὗ ἱπϑίγυοίίοη 

{πγουρὴ βυβειηρ 8 ἢγβδί ἀενείορεα ἔγοπι ν.}8 οπνγαγάβ]. 

ἃ ἐν εἴδεσιν φόβου τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν (Α πλήξει 

αὐτούς: 3. .α νον); ΜΒθηοΘ ἔογ ὉΠΠῚ, νντ. Βὶ. Ηΐπι. Βυ. 
Ὁ. Βε ὉΠ": Πυ. Β6. αἷβο, ἕο Ὁ, ὈΓΠ (Ὁ ε. 45): Β6. αἱέ. 
ὈΥΡΌΞΣ, θαι ἐν εἴδεσιν οοἴτεβροηάβ γαίμεγ ἴο ΝΣ Θ, υἱείοτε. 
[Ρεγβαρβ τα βδνα ἰπ εἴδεσιν φόβου ἰτᾶοε5 οἔ ἃ ἀοιιδ]6 τεπάδγίπρ' 
οἵ ὈΝΠΟ: (1) εἴδεσιν, (2) φόβοις ; ἔοτ τοιούτοις, 566 π. οἡ 3214. 

Νίοδοίβ, δἴϊοσ ὅτ, ὈνἢῸ ".103.] 

17. ΤΩΡ ΟΝ ὙΠΟ] κά. αἴεν ὅτ (ἀπὸ ἀδικίας), 
Φ (στο; «30), Ἐ (αὉ δῖβ ηυδε ἔδοῖε), ζ (ΕἼΣ 12) ἸπΟ,ΘΌ : 

50 νἰγίυδ!Υ ΕΥ̓͂Ν. (γγυνε λὲς ἴῃ 141155), Ὠ]. αἱ., ΠΟΨΌ Ὀεὶπρ απάοτ- 

βίοοά ἔγοπι πε οοπίοχί (οἔ. ἘΡυΒ, 365) ἴο θῈ δὴ ουΐ ἀςεεὰ (»}ποΐμε). 
Βὶ. Τα., ἔο!Πονίηρ (ἃ πιοτὸ οἰοβεῖυ, Πρ; δι (Βι.) ἀδικία πιᾶγ 
θ6 Οπἱγ δῇ Ὄχρίαπδίοη οὗ ΠΡψΌ. Βα6. εἰμεν ΡΟ, οἵ "ΕΒ, ον 
ἡπῦθο. [Επεϊορ αυΐϊα αἰ εγεπεν : σὰν» ΟἼΝΌ σοῦ, γεϊδίη- 

ἰῃρ ἢ ἀποδαηρεά.] 
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ΤΌΘ ΔΩ ΓΛ] Π), τῃ6 Ατγαπι, ἔογηι [65, 6.9.» ἰπ Πη. 45, 
Φ 15. 357] ἔον ΠΝ, δ5 λδῖθ, 76γ. 131}; ΠΌὡ).. .ἢὃ ὙΠΟ, ας 15. 

τοῦ δηὰ οἴςη, τ. 8 118. Τὸ ἀὴ16 ργὶάδ ἔγοπι πιδη γίεἰ 5, ονν- 

Ἔνοσ, ἃ ροοῦ δηά ἀουδίξι βεηβ6 : ἴο ζω ἰβ8 ποῖ ΞΞ ἴο τοὐξλάγατο, 

:οφαη δύο» (Ὠεἰ.).. Ηεποε Ὀΐ. Πα. Β6.Κ (45 δὴ αἰϊογηδίνε, 566 
Ῥεῖον) πδϑν; Κείβκε, Βι.5 Βυ. θυ. «ἷϊ. ΠΡ3"», οὑξ στοαν (45 νυἱτἢ 

8 ἱκηϊίξ οἵ βίοις ; 15. 33} ὈΥΌΣ; ΟΡ, 8. 80} } ΠΙΠΌΞ, οἵ ἃ 

νἷπο). ὅτ τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ (-- Γλ (206 π.}: 80 αἶϑο 
σίω»αςι) ἀπὸ πτώματος ἐρρύσατο; Ἰεποε Β].1 ΠΥ͂Ρ ἽΘΌ ΠΣ) 

(ΥΒ, το γέφοωσ (Ατϑη).), αἃ5 Ρ8. 1447); 80 Βα. Κὶ (48 δὴ δϊεγηβεῖνα), 
νὰ τἢ ΠῚΒ᾽ αἰτεγηδῖνα ἔον ΠΥΡ', 

18, ἽἼΓΤ᾽] σατγγίπρ' οὐ ἢ ῬοΠὺ: “λα ἀδ παν, εἴο. (ὈΪ. 6. 
Βα. ΕΝ πι.). [Ὁ ἼΦΠ οὐ ἼΦΠΘ : θυϊ ἔος ἔμε δῦβεπος οὗ τγᾶνν ἰῃ 
Ώ), ερ. 15. 641, Ῥτ. 23. 

“)] 3εῈ οἡ 66 δηὰ 41ὔ. 
ΓΤ] ΠῚ ἃ ἰαΐς βγῇ ἴογ Ὁ), δπά ῥγοῦδοίυ ῥγορεγίυ 

(Ηδεηρβε. Βυ.) δὴ δά]. ἐλδ {έυέρρ' ονεὸ (5. ΦΌ) : οἵ. πὴπὶ ΘΏΣ, απ. 2, 
].; δηὰ ΠῊ ΠΝ, Ῥ5. 225] 415}; Ἔχοαερί 4859, δἰνναυβ ||} ἴο ΨΏΣ), δπά 
ἐχοαρὲ 32}, ἴω (6 || (ο] ον αν οἶαυ56): νν. 5.33 61:5, Ρς, γ860 
(ὉΠ Δ ὈΠΙΜῊ ὈΨΈ ΓΟ ἼΦΠ Ὁ), 1435 (π {86 οὐἦρ., Ῥ8. γὅ 
ἈΠ), ρεγθδρβ 74}; δηά οἵ πε βου], 85 ἴμε βεαῖ οὗ σρῥεέξηε 
(ν. η.}, 220 8537. 

Π ἼΔΝΜΌ] οἵ, 3 ΠΠΡᾺ ΩΡΌ ἸΦῸ) ΠῚ, ἀπά 365 ΥἹΒ}) δ, 
τὸν 8 ἃ ἷαίς νοτγά (36:3, 1]. 28, 2 Τῇ. 2319 (ἔοσ Ὁ Ξ ἴῃ ἐπ6 [ 
Δ Κ. τ} 426, Νεῖ. 411 1) ἔογ ρεῤρεκήϊθ, ἀαγέ (Αταῦ. εὐϊδλ, 

ψΘΔΡΟΠ) : “3 Ἵ2» 15 τεηάεγεά Όγ Ὠϊ. (οἴ. ΕΝ. ρευίβῃ δν) 2σες 
σταν (-Ξ ἀϊδαρρεδσ, ρεγίβῃ; οἵ. 34 γ12}»}, δλρομρὰ οὐ ὃν ἴδε 
τλῖ5511ε5 οἵ Ὀϊνίπα γεϊγ υ!οη ; ὈΥ Ηἰἱ. 6. Βυ. θυ. 26:ς 
ὁη ἑμίο (οἴ. ν.38 ΠΠΙΦᾺ ἽΦγ) τπ6 πιίβϑίεβ, ἢρ. ἔογ, γυβῇ ἱπίο 
ἀεδβίγιοιίίοη υποοηδβοϊουϑῖγ, δ. ταπιαγκίηρ (πδὲὶ ἽΣΨ, 34. 3, 

μᾶ5 ἴῃς ργεβυπιρίίοη οἵ πιεδηΐϊπρ' ἴο ““Ρ885 οἡυ ὕμο" (45 ν. 3). 
Ἀυ.᾿5 ΖῚ (Ὀοῖῃ ογα δπά 363) ἔοσπιβ δὴ δχο}]θης [| ἴὸ 5, 
δηά ἰ5 ἴῃ 1561 νοῦ 8} 80 ]6 (Βιυ.᾽5 οδ)εοϊίοηυ {παῖ ἴξ 5. ““ ψἱτἢ- 

ουξ- ράγα ]εῖ5 ᾿ 8 Οηἷγ ρδγίϊν ἴγυε : ἴπεγα ᾶγα ΠΙΔΩΥ͂ 084865 οὗ 

πὸ ἢ δρο. αἴεν 3, 8ἃ8 05. το ΠΩΣ; πὰ 5. οἱ Ὡ 

οσουΓ5); θαϊ ἴτ 15 νεπίυγεβοπια ἴο πιδκε ἴῃς β8π|6 οογγεοίίοη 

μοίρα (μετα δηᾶὰ 46:2); δηά υὑπυβυδὶ Ὄχργεβϑίοῃβ ἃγε οδδῦ- 
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δοίεγίβιῖς οὗ ΕἸμὰ, (ἃ ἐν πολέμῳ .1ἰ5 ν᾽ ἀεπεῖγ ἃ ραγαρῆγαβε 
οὗ Δ. 

19. ΓΤ] [6 ἔδηβα 15 οογγθοῖ, {πθ ρὲ. ψἱἢ τοατῦ οορς. 

ἀεβογίδίπρ' ψ δὲ ἰβ ΠΕἸγ ἴο παρρβη οἴϊβη (οἴ. 29. ἀπά τῆς Ὀᾶγε 
ἰπιρῇ, 3), (ἃ ΘῈ ΠΞΪΠῚ ποὶ αἰτεγίπρ' {πε βεῆβα [δι ρίνίηρ, 45 ἴῃ 
1 Δῃ δοίίνε οϑβίγ.; (132, α͵5ο βιιρρὶν δὴ οὐ).͵. [1 ταῖρι μάνα 
Ῥεεδη δχρεοῖεά, ποννενεγ, ἴπαὶ π6 πεν οαβα ψου]ά 6 ἰηϊγοάιοοά 

πιο ἀϊβιποι Υ (οἵ.  πάλεν δέ) : βεποα (Ὀυ.) ἰξ ψουϊὰ Ὀὲ 
Ρογπαρβ Ῥεϊίογ ἴο γεδὰ Π3) ὯΣ; Β6.Κ Βυ. ὈΠ5᾽" ἱπ, Βιῖ (ὦ 
πάλεν τᾶν 6 πιεγεῖν ἐχρίαπδίογυ. 

ΔΊ 322] [Πδγα οπἱγ ἰῃ ]οὉ; ἴῃ 218 τ6δ 353]. 

ἼΔ9ΦΏ] Δ, Βί. ατίπιπια, Β6. Καὶ Ὡ9ΦῸ [45 ἴῃ ν.ἷδ: ποῖε {πὲ 
βἰ πΉ τὶν οὗἩἨ {πε Ἔχργεββίοῃβ ἀθββογ δῖπρ' ἴΠπ6 οσοαβίοηβ οὐ πιεᾶῃ5 

οἵ Ὠϊνίπα ἀἰϑοὶρ! πα Ὡ9ΦῸ ὃν ΤΊΘΌΠΏ, Ὃ ὃν 21.222]. 

0] 380 Κι. Ηἰ. με. αν. Βυ. ΕΝ. : “Ψνμ116 ἀμ βεγίξε οὗ 
πἷβ Ὀοπ65 8 ρεγδηπίαὶ᾿ : 21, Ογᾶ, Οὔ. (οί Κι. δπά Οτὰ) 

( (Θ) (πλῇθος),  ( ) ΖΦ ρν»»9)., Β΄ (οπιηΐα), Εν. Ὁ. 

ἈΜΝπι. θυ. : ““ΨνΈ1|ε τπ6 πηι τας οὗὨἨ μἰβ θοπεβ (υἱά. 415) ἀγα 
βγηι" (Όι.. αγ ἠανηδά : ὝΘιΣ ἔον Ἰδὲ δὔτεγ (Ὡ (Θ) ἐνάρκησεν ἜἜ 
πιδύεβοθγα ἔδο). Ετεά. Πε]. Ἔχρίαιῃβ 3. ἔγοπι Αβϑϑυγ. γό τε 
ἐκλείπειν, ἐο υαπῖρὰ (ΡΒ 614.4.). εξ.» ἔοτ 2. οἵ 371, 2813, 
Β6. 3Ρ1 (οἵ. ΡΥ. 1254 ὙΓΉΟΥΣΣ 2ΡΊΞΣ, 1.489 ΠΕΡ ΠΊΘΟΥΣ 2, ΗΔΡ. 415 
ΕΞ 2ΡῚῪ: ἴον 2ΡῚ 566 οὔ 55). 

20. ὈΓΣ ἌΓΡΓῚ ὙΓΙΌΧΤῊ] ΤΉ Ρῇ. τυῖεῃι πσατῦ τι. (ἔγοᾳαδηε.), 
ϑν..},. ὈΠῚ Τ οηἱγ πεγὰ (Ὀυἱ υΐΖ.οη 67). Ατγδηι. ὌΝ 15 ἴο δε μρεΐ, 

3815 ΖΦ ὉΝΠ 103, ἃ οοἱϊεα ψατηιθηῖ ; ὅγγ. δοσῃ 5 ἴο "παζό γομὶ, 

Σοσηδο, “εἶα; Αταῦ. σαλίηια ἰ5 ἴο φτέίπξ, οὐ δὲ κι ([μ4πε, 1263), 

ταπαρθη 5 ἴο γεφεὶ (Ετογί. : οἵ, Παθά Αἰἀϑὶ, 45 οἰϊδά ὃγ Π ε.); 
δηὰ ΠΠ Παγα, 85 ἴῃ 4839, ἰ5. ἃ βγη. οὔ ΦὉ) (ν.᾽8 η.), ἃ5. {πῸ βεαΐ οὔ 
αρῥείτίε (Ρ8. τογϑ, 15. 515 δηὰ οἴει). Ηεπος 38 πιᾶὺ Ὀ6 γεπάδγοά : 
(1) Ηἰβ δρρεεῖϊε »παζοίλ ἴῖ, Ὀγεδά, ,οημέ, ἴ.6. ἡγεαΐς { ας ἰοαΐλ- 

δονθ (1ἴμ6 5ἔ. ἴῶ ἸΠῸΠῚ δητοραϊίηρ πε οὐ. : 5εὲ6 2οῦ π.}; 50 

(ν γι 4}γ) ΕΝ. αδλονγείᾷ ὀγθαα; οὐ (2), ἔτοπη ἴπ6 Αγδῦ., Ηἰβ 
Δρροῖθ "πᾶζος πὶ γεῤοί Ὀτθδά ; 50 νἱγίυδ!ν Ὠϊ. 6. Τῆα 

Αγαῦ. γεῤϑὶ (απ|655 σαλαηιῶ πιεᾶπβ ργορεῦὶν ἴο ἠοαΖλε) 15 Ξοπιδ- 

δῖ τεπιοῖθ; 50 (1) ἰ5 ργείεγαθίε. Ὑῆὲ δηϊοἱραίοσυ 5ξ, ἰβ5, 
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Βονανοῦ, γάζα, δπὰ οἴξη ἰοχέυδ! ἀουδε!} (566 295 π.), δπά 

5. ιιδῈ μαγὸ 8566Π15 ργαίϊυϊζουβ : 80 ργοῦ. ΠΌΠῚ (οἵ, οπη 67) 5ῃοιϊ!ά 

Ὀ6 τεδά (Πυ. Βε.; Βυ. 411.). 

21. 5} ἔον πε 7.155. ἔογπι, 566 οῃ 1277 189-12 (Ὁγ, 8ὶ 172). 

ἝΩ] ἴῃ Ράᾶιβε ἕογ 9, ἂβ τ 5. 1612 ΟΝ 20); 50 ὑῃ, Ἂ, 

εἴο. (α-Κ. 29» εηά, 935). Ατοαν ,ηυη τοσίρηρ (τ: 380 τπαῖ ἰξ 

οδηποῖ 6 56θη; 80 Ηἱ. Πδ6.): [Ὁ, 85 ὅπ. 235 271, 15. 22. Τῇ 

τεηάεγίηρ τυοῦι Αποολδη (οΥ πυορι Ανπδοληολκοίξ) τοῦρ᾿, τοέλοιέ γαῖ 

αῤῥέαγαπος (Ὠϊ. Βυ.; 6. ρεγῆδαρβ ργείδγα 6), 566 πι5 ἴο ρυΐ 

πλοῦ ἰηΐο ἘΝῚ μδη ἴξ σοηΐαίπβ, ππακίπρ' ξ τα πε 5, νυ Βίοῃ ἀοα5 

τλδδῃ ποῖ οἠηΐ σῤῥεαγαηοα, Ὁυσϊ α'50 Μηΐγ αῤῥέαγαποε; ἴῃ 

1 5. 1615 "ΕἼ Π45 (56! ἢ ἃ πϑιίγαὶ βεηβθ, δπηά ἴῃς Ἔχργεββίοῃ ΟὨΪΥ 

πιεᾶῃβ ἀεβηϊζεῖν ““ ρυοά-Ἰοοἰκίπρ' " τὨγουρὴ 3. Ὁυ. Βε. 

(15. 2415), ζἀροιρὰ ἰσαηρσος; Ὁυΐ “45 158. 2415 15 ἀιδίου, τεδά 

ἴδδη ἥ᾽ (Βυ.), 45. 15. τοῖδ, (τ ἕως ἂν σαπῶσιν αὐτοῦ αἱ 

σάρκες, ποῖ Ἔχργαβϑίῃρ' ἘΚΊΌ. 

ὙΡΘῚ] [ΠΟΥ 5 || ἴο 2 ἴπ δ: ργεβυπιδοῖγ, [πδη, ἘΦ 15 

Ράγδ]]ε] ἴο δῶν, δηά γε: ῷ ἴο ὑπὸ; Ὀαϊ {πΠ6 ἔννο 1αϑὲ ἴδγπβ ἃγα 

βιιβρίοἰουϑν Αἰΐκα, ἀπά ποὲ ἱπιργοῦαδὶν ἸΣῚ κὸ 5. ἃ οογγυρείοη 
οὗ "Ὁ νηοῦ 85 τερεδῖϊθα ἔγοαι "' ἴο ἴτε οχιγιβίοη οὐ ἴπ6 

οτἰρίπαὶ ρδγβ]]8] δγπὶ ἴῃ ἢ (ορ. 88 ἢ., δηὰ δ όγηης οὐ" Ἡἴεδνειῦ 

οοίρν, 295 1.). (ἃ πᾶὺ 6 4 ραγαρῆγαβε οἵ 48, ογ΄ οὗ βοπιθ 

δαγίϊοσ ἔογπι οὗ ἴπῸ ἱεχί; ἰῃ 1 κενά (ψῆθποα Κίηρ ἴω 77}.5 
χν. 79 Ρ᾽,, τεηάεογίηρ, νϑγῪ δαζαγάουβίν, τούζὰ οηιαοίαέξο") 

οογγοβροπάβ ἴο ἸπῚ δῦ, καὶ ἀποδείξῃ ἴο Β). Τῇ τοοὶ πϑϑ' ἴῃ 
ΟΤ. οὐσοιιγβ οἰβεννῆογα Οὐ ἰπ ἴπ6 ΝΙΐ, ραγὶ ΠΕ) (ἼΠ), 15. 135, 
ἃ τοΐμα-στοοῤέ, δαγε τιουπῖαϊη, ἀπά {Π6 ποι ἘΦ, Ρ]. "ἘΦ, οὗ 

8115 (παῖ σνεγῦα δα7Ὲ, οὐ τοϊρ-στοορί, ροβϑίΪν αἷβο ἴῃ ἴῃ6 οΌβοιγα 

ΠΊΣΩ Φ, ογϑαρ (Ὁ), οὐ οὐδοβο (Ὁ), 2 5. 17. Ιῃ Αγβαδίο ἰὰω 18 υβεά 
οἵ νἱηά ΠΠΔΠρ Ρ δηά σδγγγίηρ᾽ αν ἀυῖ, 45, 6.9.» ϑ μι 

οὐ}; Βέποβ Ἐπ οοπιπΊοηΥ βοσερίεὰ Ἔχρίαπαιίοη οἵ ΠΕ), ὋΦ 

ἰη Ηδοῦτον 85 δρρ]!εά ἴο 8115. Ηδετοα, 1 τπ6 ἰοχί 15 οογτεοῖ, 16 

ψοτγά πιρηϊ πιδδη ὀασγέ, ἀδπυάεά οὗὉὨ ἤεβῇῃ (.ρ. ᾶ;, οῃαοξαέξοη), 

ἀπά πιυβὲ βανα βοπιδ βυιοῖ βθηβθ, ἴδ ἸΣῪ δ ὉΠΟΥ͂ ἰ5 οογγεοῖ, δπά 

ΤΟ ΔΙ πιθδη5 δὲς δορσς τολίολ ποῦν ( )ογηπογὶ») ποΐ σϑθηε (Ὀθοδυβ8 

οονετεά ψἱ 65); ορ. Ἐ εἰ οββα, χυϑ ἰδοῖα ἔποεγαηῖ, ἡὐάδ- 
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ϑαπίυγ, δηά Υδμυάα (νῆο ἰπ 7Ο Κ᾽ χν. 712. εαυαίεβ. ΒΦ τ, 

μἧ ἴο Ὀὲ ἰγτδηβράγεηῖ) ἀξς δοριός δεσομα υἱδίδίο. (ετγίδιην 
1815 πιαῖτεβ {ἴπΠ6 ν. Πυρδγθο! σα! : [185 ἢἤδβῃ ἢὰ8 δηϊἰίγεῖγ ἀϊ5- 
Δρρεαγεά, δηά πὶβ Ὀοηδβ, ἢ0 ἰοηρεγ οἰοίμοά ντ ἤσσῆῃ, δίοπθ 

ἅτε ἴο Ὀ6 5ε6εη} Βυΐῖ (πε γρεγῦοϊα πλισὶ ποὶ Ὀ6 ἀνοϊάεα ὉΥ 

νεδκεηΐηρ' ἄοννη {πὸ ρἰοΐαγα ἴο (πὲ οὗὁἉ Ῥοη65 Ξ(ἰοκίηρ᾽ ουΐδ ἀπάοῦ 
της ἤεβι, 8ἃ5 ἰη ΕΝ. “"μῖ5 Ὀοπδβ.. . . διἰοἷς ουἱ ἢ: {15 ἰγαηβ- 

Ἰαϊίοῃ βῸβϑ ὕὑδοῖς ἰο ϑεραβίίδαη Μῶηβίογ᾽β νεγβίοῃ, Ὄχῖγα ργο- 

πιϊηεηΐ οβϑᾶ εἷι5, 48 (ρτ 5) νἱἀδτὶ πεαυϊδαηΐ, ἀπά {Πϊ5 ἰῃ ἴυγη 
ἴο ]6νν 15} Ἔχαρβϑίβ γεργεβεπίεα ὃὈγ [,ονὶ Ὀθη Οθγβῃοηιβ δαυϊναῖ- 

666 18, 172), ΠΙΟΝ τνᾶ5 βυρρεβίεα, ρεγῆαρβ, ὈῪ {πὸ ἔδοϊ ἴπδὲ 

ἊΝ ἰ5. ἃ ἴεγπὶ ἔογ ἃ ἢ1]], αηὰ 4 Ὦ1]1 βεἰοῖκβ ὑρ ἀπά ἰ5 ΠΙΡῈ ; δυΐῖ ἃ 

Ἀ11 τνᾶβ5 ποῖ 80 [ογπχεά 85 Ὀθεΐῃρ' βοπῃείμίηρ' Πρ ἀπά ργοπιϊποηξ, 

Ῥαξΐ (866 αρονε)ὴ ἃ5 ἃ ὕᾶγε, ψὶπά-βυνερὶ ρίαοσβ. [{Ἰ}Ὸ δὉ ἰβ ποῖ 
οτρίμδὶ, οὐ (5εα πεχί ἢ.) ποὶ ἃ σγεϊδίϊνε βεπίεπος, ἰἃ ψουϊὰ θα 
Βἰπηρίογ ἴο ἀϑϑαπι ἔου ἸῸΦ δοζα ἴῃ 6 βθῆβε οοπηπιοη ἴῃ Αγαπηδῖς οὗ 

ογωδλέρηρ: ΟΡ. 'Ἔ. ἢ ὃ, ἃ ὉὈτοίκεη δηά ογωσλοαῖ Ὠδατῖ, 5. 

50} ζ ; ορ. αἴϑξο Ρ5. 5119, πεσε ἴἰ ἴς υδοά οὗἩ Ὀοπα5, 89} ([Π6 58 
δηὰ οἴπεῦ Ἔχδηλρίεβ ἰη [μενυ): [ἤδη ταπάδν σηπα ογμδλοαῖ αγὸ ἀὲς 
δογιθς (νὐϊπουξ οδαβίπρ, οὐ ἴπ6 {Π͵π|}], ον 26 ογωδλέμρ οΓ λὲς 

δομός ἐς---(ἀποεαβίπρ). Εος [6 οοπδίτγυοιίοη, ἱ ΒΦ (Κι.) 5 
Ργεάϊοκεῖνε, 58ε6 Ὀτ. 188 (2); πε οἤδηρα ἴο 85) (Οτὰ) ἴβ. ὑπ- 
ἈΕΟΟΒΒΑΓΥ, δηά ἱπάδοά ρῖνεβ ἃ γαΐπεγ ἱπιργοῦαδίε υ86 οὔ {π6 

νὰν οοῆν. ἢ (πὸ ρέ. Βα. ργοροϑβεβ ἸΒΠΣ: σρ. ΠῸΠᾧ 85 {π6 

πᾶπιε οὔ ἃ ἀἴβειβε ἰπ Ὠϊ. 2833]. 

ΝᾺ “Ὁ] [1λὲ Ῥυδὶ οἵ πῦ Πδγα Οὔ, ἃπά ἤπδγα, ρεγῆαρβ, 
ΟὨΪΥ Ὀδοδιιβα ἴπε6 ρυποίυδίίοη Πα5 ἴο πιαῖκα {πε Ὀαεϑί οὗ ἃ δδά 
ἰεχὶ (βεα ἰαϑδὲ η.). Βυΐ ὮὯ]. βυρραβίβ {πὲ {πε πχεαπίηρ'᾽ 15 ποῖ 

ΒἰΠΊΡΙΥ ἐο αῤῥέαν, ὅδ 566η (Πλ 2), Ὀὰμὲ ἐο φνοφοηέ ὦ υτηΟ, 1.6. ἃ 
({Δ1γὺ αῤῥέαγαποθ. ΤῊΪΒ βεηβε, ἰξ ἱπιεηάβά, 8 πιοῦα ϑδξεϊυ 

Ρδιδϊπεά ἔγοπι Βυ.᾿᾽5 δπηιθπάδιίοη ἨΝ) κὸ ({πε βεοοπά 1 ἔγοπι 2 ἽΡ ΠῚ 

ἢ νι 3). ἃ ροοά ρδγα]εὶ ἴο "ῈἼ ἴῃ κ, ἰξ ταὶ πιδαπὶ ρΌΟαΪΥ 
Ἀρρεάᾶγδηοα, διυῖ 566 ἢ. ἄρονθὲ. Βοῖίῃ ὨΪϊ. δπά Βιι. τεργά ἸῚ κὦ 
(2 κιὉ) ποῖ δβ ἃ γεϊαϊῖνε βεπίεποβ χυδιϊἐγίηρ ὑπο», Ῥυΐ 85. ἃ 

Βθοοηά ρῥγεαϊοδῖα : λὲς δομδς αγὰ δαγε, τοἱΐλοιέ (αἰτ) αῤῥεαγαπος 

(οτ, Βα., ὠὡπαζέγαρέτυ)]. 

22. ΘΓ] ἃ ἐν ἄδῃ, ραταρδταβίηρ ; Ὁ μρΐο ἀδαΐλ, Ἔ 
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πιοτεϊετὶ, Ηξπι. Ῥεγίεβ, Βυ. Β6. Θ᾽. ἴθ ((ογ ἸῸσ 5βθθ οὐ 719). 
Βυϊ (Πυ.) ““ἔπε ἕδος ἴπδξ {π6 ὮΤΠ Ὁ ἀο ηοΐ οσοιιγ ο΄ βαυνῆογα, ΠΥ 
ποτα ἔπαπ ἄοοβ ἴπε γ οἵ ν.3, ἰ5 ποῖ ἃ βυβίοίεπε σθββοῦ ἔοσ 
ςογγθοϊίηρ ἴῃς ἰεχὶ᾽" (5: π|}]1 δεῖν Ῥεδῖκο). [Υ εἰ ταγιπηοα!ν Βα., 
1 Ἰὸῦ τοῖρῆι θὲ βέγοββεά (γεῖ 5ες 271" π.), σουϊά δ6 πιογε ργοῦδδίςβ 
τπδη ΔΗ͂ (3. : 2 ; 8εε 17}8 π.); δηά {Π6 ““ 5ἴαγαγβ " νου πογα 

παίιγα!ν πᾶνε Ῥθδη πιεηιοηβά Ρείογε {πα ρῖτ.] 

23. Ὑἶ}] οι δολαΐ οἵ, ἴὴν ἀΐσι; δα 428 [αἴτοσ ὑθβὴπ 
δηά, 845 βδγο, οὗ βηροῖίς ἱπίαγνοηϊίοη, Πη. 12] ἽΌΡΠ. . . Ὃ 

ἽἼΘΡ 53 ὃν; [κδχ. 7544, δ]. 
ἽΝΘΩ] [Νίομοῖβ οπλ., γανἱνίηρ (ἢ Οδπιηρ, ττπο τείαϊ 5 

'Ὃ) δῃ δαγίϊθγ νΐενν ἐπδὲ ἐπῈ γ Ὁ 5. πυπιαπ (ἀπά, ἱπάεεά, ΕἸμα 
Ηἰπιβοῖῦ, ποῖ δηρεῖο. Εογ δαγίίεγ τπεογίεβ οὗ (Π15 Κίπᾶὰ 566 

ϑοδυ.; ἔογ ἃ βυϊβηοίοηϊ οἰ εἰοίδεη οὗ ἐπδπὶ, ὨΪ. ὍΠα οὔ ϑϑίοη 

οὔ Ἴπδο νου] 5ροὶ! ἐπ ραγα! 6] 15πι, ἀπά 15 οογζδίηγ ἠοῖ τεχυϊγοά 

ὉΥ Πα πιεῖγε]. 

ὙΠῸ] [Φ ἀναγγείλῃ δέ; Ὅυ. Βε.Κ (““οτίαπ556 ἢ 12]. 

ὙΦ] τῆν ἑαυτοῦ μέμψιν, ψψεποε ΒΕ. Ὁχ. Ἴ51 (οἔ. 15). 
[Ἦ, 1 οογγοοῖ, πιυβὲ πιεδη τολαὲ ἐς γέρλέ 70» λίην, ὙΦ᾽ Ὀεΐηρ᾽ ταί ποῦ 
αἰβεγθηιϊ 'π πιδδηΐϊηρ' ἔγοπι, 6..5., ν.3 635, δηδ ποῖ αυϊῖα ἔπ βαπια 
85 ΡΥ τῇ 142, ἰο ψΕΐοη Ὀἱ. ἀρρββίϑβ.] 

24. ἽΣΣΓΤΟ] Ὑ Πα ἱπιρί]οῖς 5 δ]. ἰ5 αοά (Ηἰ. Ὠ6. Ὀϊ. Ῥαν.), οὕ 
1ῃε δηρεῖ (ΠΏ. Ῥεαίκο): Βι. ἽΝ ἸΣΠῊ; Βαϊ [ορ. Ὠτ. 8 1248 ἀπά 
ἴπ6 Ἔχαπιρίθβ ἐζ. ἰϊ, α οἵ ννᾶνν οοῆν. στ Ἐῃς ἱπιρέ. [ΟΠ] ονίηρ 
πὸ ρέ. ἴῃ ἃ ὑγοῖΐδϑίβ 6.9. Νὰ. οἿ 4 33.3] 

ἽΝ Β 1] Νὸ νῇ. ΡΒ ἰ5 πον: τγεδά εἰμεν (ς Μ55, ννε. 
Οτᾶ. Ηΐπι. Βυ. δ.) ἸΠῚΒ, οὐ (Ηγζ. Εν. Ὀϊ. Β,.) ἸΠῚΒ (Π εἱ. 
ἰ8|κε5 ΜΒ, ἱπιργοῦδοϊν, ἴο 6 ἃ Ὀγ-ίογπι οὗ ΠἼ8). 575, ἴο 162 

ἔοοςθ, οσσυτβ ἰη ΗΠ Εχ. 5’, δηά 4] Εχ. 4235; Ὀαπί ἴξ '5 πιοβὲ 
ἐτεαυεπὲ ἰπ Ῥγ., ψἤεγε 115 οὐ). 18 υϑυδιν ἼΘΥΘ (15 4.16 ὃχς ἸΠΓῚΒ 

2 Ἵ)Π, 858 1.418 1.585 )}}) ὈΣΠ ἽΟΊΘ Κ8) ; ΠῚΒ νουἹά Ὀ6 βυϊίαδ]ς 

πη Οοά'ς τιουτῃ (ςξ.", ἀπά ΠῚΡ, | 5, Ῥ5. 498; ἀπά αἷβο ν.33), 
Ῥυΐϊ ποῖ 45 δἀἀτεβϑεά ἴο ἴπ6 σπρεζ. [1 5 ἴγιιβ, "18 15 δ βεονῇογα 

αἰνναυβ υϑ6α ἴῃ ἃ Ὀδὰ 5θῆβθ, δπά πανδὺ 85 πηδγεῖγῃ - ἰο γοίθαξε, 

“ει; Ὀυΐ οἡ ἴπ6 ᾿ν Ποῖα 1ξ 566 πὶ5 ἴο ἤᾶνα ἴῃς δἀναηίαρε οὗ ΠῚ. 
1 ΠῚ 5. τρῃῖ, νὰ πιυδὲ βιρροβα παὶ ἰδ 5 υϑεὰ »ηδγοὲν 85 ἃ 

5ΥΏ. ἴογ ἴο “εέέυεγ. Ὅπαν. 15 σι πουξ συπιπιείγυ : Βι. νουά 
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τεδά εἰϊμεῦ ἸΡΌΣ ΒΞ ΝΥ ἸΠΓῚΒ ἼΟΝΗ ὉΠ (Ππ ΠΤῚΘ 4 βἴοβϑβ ; 
ἸΦῸΣ Ἴ89 (45 Ἐχ. 4035, Ῥε. 138) αἴτεον ΒΙ.;, 50 αἷβο Βε. 51. ; δυ. 
ΔΦΒ9), οτ, υῖτπ Οτίπιπια, ἼΒ3 ΤΙΝΥΌ ΠΠῸ ΤΥΤῚΘ ἸΠΣῚΡ ἼΩΝ ὍΣΠΝ, 
(ἃ μᾶς ἔον ν.3 5: 

53.. ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφύροι, εἷς αὐτῶν οὐ μὴ 
τρώσῃ αὐτόν. 

ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι πρὸς Κύριον, 
“3. ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαντοῦ μέμψιν, 
Τ «9, δὲ) γὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ, 
“1. ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς θάνατον' 

ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου, 
τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ" 

“5.. ἁπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρκας ὥσπερ νηπίου, 
"50. ἀποκαταστήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις. 

Ηξδτὸ ἴξ ἰβ ονϊδεπὶ {παῖ 35. ἢ ἀγὰ γεηάδγεαά νϑγὺ ἔγεεϊυ ; δπά {πδί 
ἴδοι 18 δὴ δαάαϊξίοη δον 335, δὰ εἰϊῆογ δὴ δά άϊίοη, οἵ ἃ ἔγδεθ 

ἀουρεῖες οἵ 55, αἴϊον 3, Ὁυ. τεοονοῖϑ ἔγοπι (ἀ ἔννο πον σοιρί εἴ: 
ὙΡΓΟ ΠῸ9 παν τἶηην : :ἸΠΚΌΠ ἸΠΡΝῊ. σμ ΟΣ ΟΡ 203 Ὁ ὍΝ 
Ῥ ΠΟΥ πθ΄ ΝΕ : “ ἩΒεῖμοι,» δ αϑά5, “Π6 οουρίεἰ5 τε 

οτίρίπαὶ δεγα, οὐ οὐΐν ἃ πιδγρίηδὶ οἰϊαϊίοη, σαπποῖ 80 δαϑν δ6 

ἀεοϊάἀεά : ἱπ δῃν οα86 ἴποῪ νουϊά ποῖ θὲ ἀπϑυϊδδῖς δος Ὁ, δυῖ 
πὲ Ἰοοῖς πγυοῖ πηογα {ΠΚ δπ αἰξεγηδίίνε ἰεχὶ οὗ 33. 5, ἐβρβοίδιν 
ἘΠ τ᾽ ΠῚ ἸῸΝ ἴον ὈΤΡῸΘ ἴῃ 330" (ν Βίοῃ, ποννεναγ, θὰ. ἀο65 

ποῖ δοοερί). [Τῆς ἰγγερυ αν ἴῃ ἔογηι Ἴχίθη 5 Ῥδοῖς ἰο ν. 3; ἴῃ 
ΠᾺ ν. 5 15. ἃ τιϊβίίοῃ (3 : 3 : 3); 35 ἰβ. αἷβο ἃ ἐγίβειο δἀηὰ ΝΟΥ 
ΔΌΠοΥΠΊΑΙ (2: 3: 2. Τα ἰὐβεοῃ5 ἢ σαγίδίη οἴμεσ ἀουθίδι! 

ἔδαΐυγεβ ανα Ὀθθη οὔ πᾶν Ὀ6 ἀνοϊάεά, ἰῃ πιοῖα νᾶγ5 ἴδῃ οπδ. 

(1) Βυ., ἴῃ δααϊτίοη ἴο οἤδηραβ ἴῃ ν.ἦ ποίεά δῦονε, οπιῖβ ἰῃ ν. 5 

γ)Ὸ δοά ηδϑ 9 ἽΠις, 50 οδίδίηἰπρ' ἔγοπι ὅ8ι ἔνγο ἀἰβιοῃβ 3 : 3; 
δυΐ ἂἱ τπ6 βαπιὲ {ἰπ|6 δ νϑσῪ αυθβι] ΠΔΌΪΥῪ ἀεϑίγουβ 8δῃ οχί βεϊηρ᾽ 

ἀϊβείοι 3: 2 ([35: Ὁ), ΠΟΙ βἤονβ ἃ ἔογπι οὗ ρϑγβ 16] 15πὶ 5ἰ πι}18τ 

ἴο ἴποβε αἰβουββεά ἰη Ζύγηης ο7 Πεδγοισ Ῥοοίγν, Ῥρ. 78-8ο ; (2) 
θυ. ἀραζὲ ἔγοπι ἴῃ8 δαάάϊτίοη οὐἩ ὙἩΦΈ)5᾽ δἱ ἐπε επὰ οἵ 33, δπά 

ομδηρεβ νηοῦ ἀγα γηγ τ πιοΔ ΠΥ πουῖγαὶ, ϑἰ ΠΊΡΙΥ οογγθοῖβ {πῈ 

νεῖβ αἰνίβίοη οἵ 38Έ[., ςοπποοιπρ 5. Ὁ (1: 3), 5.3.5. (4: 2), Ὁ. 9 
(3 : 3): ἔογ 3: 2, 5886 1715 ἢ. (3) ν.35 πιᾶὰν ὃς τεάἀιιεά ἴο 3: 3 

845 Ὁγ Βι. (1): δπὰ ν.3 ἐχραπάεά ἴο ἔννο αϊϑίιοβ (3 : 3 δπά 

3: 1) Όγ ργονϊ ἀΐηρ 535 νὰ ἃ ρᾶγα!]εὶ ἔγοπι ἀπ (τπ6 41} 11πὸ οὗ 
40 
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ν. 3 5 οἰϊεὰ ἔγοπι (τ ἀρονε); ἰπ ἕδνουγ οὗ τηϊς 15 ἔπ ογρηθ7 οὗἁ 
1π6 νογάβ βυρρεβῖεά Όγ (τ ὙΠ} )" ἸΠ ΠῚ (ποῖ "ΠῚ ἸΠΡ )}, 45. Πα.) 
ἔοτ {Π18 ογάεγ ψοιἹά (πθ ὃὍ6 ἄτα ἴο ἀδεῖγα ἔογ ναγίεν οὗ ογάδγ 

ἴῃ ρᾶγα 116] 11πὲ5 (2 γηης, ΡΡ. 64 Η΄., 73 8..).] 

25. ἸΘΣΘΙΔ] [5ἴποα {ῃῖ5 ἰβ (1) δ πογπιδὶ ἰπ ἔογπι, φυδά τ]! ἐεγαῖς 
Ρτοάυοεα ὈΥν ἴπ6 δάἀαϊίοη οὗ Ἵ σοπΊπιοην πανίηρ {πΠ6 7767 

[π6 ἢγϑδί γδάϊοδὶ (6.-Κὶ. 309), δπά (2) ἃ ρΐ., ᾿πουρὴ ἴῃ βιιο δῃ 
δροάοϑβὶϑ {πὸ ρῇ. νυ ννανν σοπβεσιεῖνα οὐ δὴ ἱπιρῆ. (ΟΡ. 312) ἴῃ ὃ), 

νου 6 πογπια] (τ. ὃ 138. 1ϊ., ψΨἤοετα οπα ἰηβίδηοα οηΐν οὗ {6 

Ρέ., ΕΖίς. 319, ἀπὰ μὲ ποΐῖ αυἱϊΐα 5ἰπηῖϊαγ ἴο πα ργθβεηΐ, 15 οἱτδὰ), 

ἰτ 5 βἰπιρίεβὶ ἴο τερ αγά ΨΒΘῚ 85 Δη δτγοῦ ἔογ δ", ποῖ (ΖΩ͂ ΖῊΨ 

νὶ. 212: Κὄη. Ζ6χ.), τῃγουρὴ αἰτορταρῆν οὗ Ἴ, ἔου ὕ89. ΤῇἊ 

τηεδηϊηρ' οἵ ΨΕΘ 5 ργθβ ΠΥ 20 δὲ ῥέμρηῤ, οὐ Καΐ: ἴῃ Ῥ8. το 

ἴε ἰ5 υϑεά, 85 ἔγβαιθηιν ἴῃ ὦ, πιεϊδρμουί δ! οὗ τπε ἐρροροέδεεν 

οὗ (πε Πεαγί : ορ. ἸΌΦΠ ἴῃ 158. 610, νυ !οἢ ἰ5 γοηάδγοα ΌΥ ΦῈΘ 
ἰπ Φ. [ἴπ Αβϑυγ. ἰαρᾶξιι 15 20 ὅσ γαἰ. Ὑμοβα πο τεϊαϊη ΦΒΘῪ 

ΔΡΡΘδΙ ἔογ βιρρογί (ορ. 68. Β. ς".Ὁ.) ἴο ἵλα δ ί, ἐθαη ἥσελ 

(4 πιεδηΐπρ' ἴπ6 ορροϑβίϊα οὗ ψῃϊοῃ 15 τεχυϊγεὰ Πεγα) ἢ ἘΠ6 Ἢ 
ἴῃ 115 πογηδὶ ροϑβίτίοη αδ 7 ἴπ6 ἢγδι γδάϊοδὶ, ἀπά ἴο ἴῃ6 Αβϑϑυγ. 
τἰϊραξυ, τοΐδ, δγοαά, γεοοῤίέέυε (Ὠ εἰ. 4::»γ. αναπυδνέογόμολ, Ὁ. 

6266), ννϊοῦ μ45, βοινανθζ, ποῖ Ὁ Ὀυὲ ἢ, ἀπά 15 οοηπεϑοίδά ποΐ 

ψ ἢ ἀπε τοοῖ ΨΒΘ Ὀὰς τ ἱ ἢ Ψθ, 2ο δδ ὀγοααῖ. 

ἌΣ3] 5, γοιέλ (.6. ἴπ6 ἂρὲ οἵ γουϊῃ), 36,5, Ῥ5. 8815 
(9 γ), Ῥτγ. 2051 Ὁ; τε  ὈΨ), 1.325.2118 4]. ΗτΖ. Ηἰ. Ῥιυι. σιορὰ 
ἐλάαν (16) γομέλ (566 οἡ 1 τἴ): ὈΪϊ. (οδ)εοιίπρ ἐμαὶ {Π18 τεπάδγίηρ' 
νου ρῸὸ Ῥεγοηά ὃ), 6. Βυ. δλγομρὰ γομέλγμὶ υἱροτν, γοιμέλ- 
»“είηποες (υο )ωρεπα(ζγα ἢ), “ερεπάγγέρολο). [(ὰ 335, ας ἐλαέ οὗ 
α γομέλ, ορ. 2 Κὶ. 514, 

Δ] Βὶ. υ. Βε.Κ 32.) (υπἢ σῶν ἱπ 3), βυρροκίηρ' 35 τὸ 

οοπίπυς ἴῃς δἀάγαββ ἴο ἴδ δηρεῖ, δπά ἰακίηρ Ὀοίῃ νοῦς 85 

)υθβίνοβ ; Ὀυΐϊ 1Π15 ἰ5 ποῖ ργοῦδδϊε. 

ὙΌΣ] οἷ, 
26. “Σ ὙΓΤΚῚ] Βα. 2 Ὴ «νον ΒΠΊΝῚΝ ἸΠΥΥ, 
ΝΛ] Ὑὴθ βεῆβα 5ῃονβ (παὶ {πΠ6 5 δ). 5 ἴῃ6 τγαβίογοά 

βυβέτγεῦ: Ἰπδεγη, απο λ6 ((οα) ἐδές λένε σθ6 (Βα. [3], Οο., Β6. 5 
νυ ἱῈἢ 2) 15 ποῖ ποοδββᾶσγ. [[{π5ρὶϊ6 οὔ 6 ἱπίεγνεηίηρ' ἸΠΥῪ ἱ 
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(οά 845 5ι]., ἴπε 50]. οὗ κε νου δας γ 6 υαηδεγοίοοά ἴο ὃ6 
1Π6 58πι6 85 {παῖ οὗἉ 115 ραγδ]]εῖ ἴογηὶ ἽΠ». Β.᾽5 επιεηάδιίοη 

νοι, πονανεῦ, ργεραγα {Π6 ΑΥ ἴοσ 2 Ὁ ἰῃ ὃ, ἱἢ ἴπᾶὶ νψεῦα 

οογγεοῖ ; Ὀυῖ 566 παοχῖ π.] 

ΦΦῸῊ] Πα. ΒΕ. ἽΒΡ", ογ (Ὀειιεγ) 53"). ὙΤῆδ επιεπάδείοη 15 
αἰγαοῖϊνα; δυϊ [με Το] οννίηρ᾽ Ὁ) ἂν ἴῃ 5 (ν ἢ ποῦ συν, 

ψἢ τπ6 ἐπιεπάδιίοη, 15 νἱγίυ δ! ἰΔαπίῖσα! ἴῃ πιδδηϊηρ) ἰ5. δῃ 
οδ]εσιίοη ἴο ἰξ. [Βαυϊ ἔπε τερειοη οὗ ζηγεὲ ἰθ {π6 ἔτννο ρδγαδ]εὶ 

[1η68 πιᾶὺ 6 ἄτα ἰο ἔγδηβου ρΌοηδΙ αγγογ οὗ {86 κὶηά τγεΐεγγοά 

ἴο ἱπ 85 απ. ἘΒτομ ἰπ 515. Ὀ)εὲ, ἐλ6 οἰοξ, ἰδ ἱπιργορδθίε: ἰξ 
γϑαυΐῖτεβ δἰπι ἰο οπιεηὰ ἼΦ᾽ ἴο 29 (ἴω τερϑαϊϊπρ' {πε νΌ. οἵ 35) 
δηά ἴο δϑϑυπα ἴογ 2) ἰπ6 πιεδηΐϊηρ 29 "αργζαίθ. Αρατγί ἔγοπι 

186 ταρει τίου, Π.᾽5 Ἔπιοπάδίοη πιαῖκοβ οὗ 395. 51.. Δῃ δχο}]εηῖ 

αἰβιϊοι οὗἨ ρϑγβ!]εῖ 1ἴπ65: ἴῃ 481 395. 516. ἀγα ἴννο ἰβοϊαίεά 5ιἰομοὶ 

Ὀεΐνεθη ἴῃ 6 ἀἰϑι!οἢ5 396: δηὰ 510.9} 
27. δ] κά. τ. δὲ πύρμι, πὸ ἀουδε, δὲ ἃ ροείίοαὶ 

ἰπάϊο. ἔον Ἤν; δαΐ Ἤν, 85 δῃ δἰϊδγηδνε ἴο νὴ, ἴο δύῃ, ὁσουτβ 

ΟἿΪΥ οποα (1 5. 185 ΚΙ.); Ὅἀπά πιοβὲ ργοθδθίν δ᾽ 15 ἱπεεπάςά 
ΌΥ ἴῃ6 Μαββογοίαο ἴο δχρίθϑβ 6 βδεῆβϑα οὗὐ 4116 ζοοζείλ 

(ῦ τεβρίοϊεῖ ; Κδορ. ΑΝ. ΕΝ α}.). 

ὙΓΣΠ] [ποῖ ἔτοπι ἐπα τοοῖ Π τε σρἕ, ψἤβεποα ἮΨ, δρνΌν, 

ἐπέφωλίν, Ὀὰὶ ἔγοπι 'ν τε 5,5, ἐο δομαῖ, ἐποΐσέ (ἴπ. Αταρῖς, δ. 9., οὗ 
Ὀεπαϊηρ ἃ Ὀον, ἐν βίϊηρ 8 τορε, ἃ ζυγῦδη, εἴο.); ορ. Ρ5. 487, 

15. δι8, [κ8. 49, ]εγ. 41; δηά 5ε6 Ὦτγ. οὔ 1 5. 205], (ἃ ἔοσ 

ὉΠ ἼΦ ὭΝΌΠ Π85 πιογεῖν Οἷα συνετέλουν ; 

ἐν τὴν ΝῊ [Β (ΠἸὉ} ποὴ πφμαίε γαοέμηε θεέ ταΐλιὲ ἰβ 
βιρροβεά ἴο πιδδῃ: ἰΐ ννὰβ8 ποῖ τεαυϊδα ἴο πὲ (Π 6]. Ὧϊ. Ὁτγ. 

ΚΝπιρ.), ᾿πουρὴ τπαγα 5 ἣο οἴπογ ἰπβίαπος οἵ Πδ᾽ υἱτἢ {πῖ85 

πυδηςα : 51} [18 τεπάδυηρ' 15 1655 πη] 5118 8480]6 τπδη ἘΝ. ἰεχί, 

““αηὰ ἴ( ρτοδίδα πιὲ ποί," δπά ρῖνεβ βυυδϑίδη δ! ναὶ 85 

ἀουθε1ε55 [6 πιεαπίηρ᾽ οὗ ἔπε οὐ ρίηδ!ν Ἰοηρον πὸ. 3 πιῖρμὶ 

Ῥεγῆαρβ Ὅ6 ἰγϑηβίδίεά : ὡρ] ἐξ τοῖς πιοέ γπόϑέ (οτ, τε οίορ) 70» νη6 
(Εν πιρ.); ορ. Εϑβί. 48 553; δι {π|5 νου ρίνθ᾽ ἃ Ροοὺσ 86ῆβε, 

δηά πὰ Ἰἴπς νου 51}}} τοιηδίη ἴοο δῃογί. 328 οδὴ αἷςο Ὀ6 

Ῥοϊηϊεά Πιδ: λό λα ποὲ νιασῖδ ἐφμαῖ; ἀπῖ655 115 πιεαηῖ ἢ6 πδίῃ 

ποῖ τεαυϊϊεά, επιεπάδιοη 5 πεοεββαγυ)]. (ἃ καὶ οὐκ ἄξια 
ἤἥτασέν με ὧν ἥμαρτον, νιίεπος Βὶ. πιο. ὮΝΘΠΣ 2 πη ΚΑ; 
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Ὁυ. 99 ϑ τὴν κἰ (οἴ, τι, 85 τεδά Ὁγ πἰπι); Βιι.,. ἴο πιδε 
ἴδ 500]. οἰεαγαγ, Ω ἰν 2 ἢ; Βε.Κ 85 εἴϊμοῖ Βὶ. οὐ Βα. Βυ. 

αἀάς: “16 1 ἰ5 [πουρῆξ ποοοββαγυ ἴο οβδηρα ΠῚ, δ που ά 

ΡτΓΟΌΑΌΪΥ θς Ῥεϊίες ἐπδη 56. 2. : 

28. ΡΠ. . . 52] 5οΚι.Θ 9; ἡ... ἸΨΈΣ, Οτὰ ΖΦ, 

τεξουγίηρ ἴῃ6 ψνογάβ ἴο ΕἸ, νῆο, Βοννανοῦ, οὐΐγ Ὀερὶπβ ἴο 
5ρδδκ δρϑίῃ ἰπ πἰβ οὐνῃ ρεβοῃ ἰῃ ν. 39, 

ΤΙΣ ἼΖ»Ώ] δῃ Ἴχργεββϑίοῃ ποῖ ἐουιπά εἰβεινῆεγε; απά Βι. 

ψνουά εἰἴδοεν βυθϑεςαϊα ἔογ ἰΕ ([Π6 ΠΠΦ ΠΤ τεπιονεά Ὁγ ἢὶπὶ 
ἔγοπι 39, οἵ τεαά, νυ 2 Μ55, δ5 18. 2613, πῦ2 Ἵν». Βιυιξ πιᾶῦ 

ποῖ Ὠε].᾽5 υάρπιοης Ὀ6 βουηά, {παὶ ᾿ξ ἴ5 οπα οἵ τῃ6 ρϑουϊαγ 

ἐχργεββϑίοηβ ννῆῃϊοῦ ΕἸ πι565.2 [Αἱ ρῥτεβεηὶ ν. 3 ἰ5. γῆ γι πιὶ- 

ΟΠ 4:4; ἰΓ ΔΩ δπιεηάειίοη Ὀ6 αἰἰεπιρίεά, ἰἃ νΠΠ Ὀ6 βαΐδεγ 50 

ἴο επιεπὰ ἃ5 ἴο γεβίογε ἃ 4:3 γῆγτῃπιὶ: ΡΟΒΒΙΌΪΥ δη οτγίσίπαὶ 

ΓΠΦῸ ννὰ5 νυιδη ΠΣ, δηά ἴῆδη υπάεγ (Π6 ἰπῆισηος οὗὨ ν. 8 

Διλρ Πεά Ὁ. {πε Ἰηβεγίίοη οὗ Ἴ299.] 

20. υνν ὩΛΔΨ9] ἴου ἴπε οπιϊββίοη οὗ Ἷ, οἵ, 15. 175. “115 
οπιβϑίοη σᾶνα γίβε ἴο ἴπεὸ γοδάϊηρ' τὸν ὈΌΨΒ, νυνί οἢ 5 ἐχργοϑβθά 

ὈῪ πρΔΙΙ͂ν 411 Κ᾽ 55." (ΗτΖ. αρ. Ὁ1.). 

20. ΦΌΤΟ] Βε., δἴϊογ 85, 30 οὐ Φ'ΦΌ, χυΐϊία πεεά!εβϑ5]γ. 

ΝΟ] ἔοτ ἀκηῦ, ἢ οἰ Ἰσίοη οὗ Π, ἴοσ δ ιοἢ ἴῃ ΝΙΓ, τῃογα 

8:6 ἃ ἔενν (ἀουδι.}) ραγα!!εἷβ, α-Κ. κι (16 οἰ βίου ἰῇ τ β 15 
τῆογο ἰγεαυδηῖ: 26. 529). υ. ΝΠ ἬΝ 8 (Ὀεείεγ, ὙκΠ0) πκρ, τὸ 
16ὲ τπὰ ᾿ἰρῆϊ οὗἉ 11 βῃἷπα ἀροῦ ϊπι. ᾧ Βι. Βε.Κ (““ρεγῃ.᾽), 
οι. τήν ἔογ ὐὸ (οἴ. 33. 

32. ἼΞ ὙΓΜΌΓῚ] [{πὸ ᾿πβη. ἴον γ8ὴ νϊτπουῖ δ (ορ. 6-Κ. 
114’), ἀῃὰ ἐχοθρεϊ μα! Ἡνἱτ πτρε θησγρίοιο Ὀεΐοτε ἴΠ6 βυΕχ 

(α-Κ. 6:14). ΤΒὲ ρυποῖυδιοη ἼΡΥΥΣ ἃ5. ἃ πουπ ψουϊά αἰ5βοὸ 6 
ῬοΞ5510 16]. 

33. ΤᾺΣ ὯΝ] οἵ, ὅπ, 30] 35 ΠῚ Τὴ ὉΚῚ, 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙΝ. 

4, 4. [ΞΞἰ οπι. : Μ55 δηά εἀά. οἵ (α ξυρρίν τπΠ6 νν. ἔγουι Θ : 
τὸ καλὸν, Ὠοννενεῦ, δὲ {π6 επά οὔ 3 (τ (-Ξ 330 πὸ, 4 39) σου 
τπδῖ {πε ἰγαηβίδίογϑ οἵ (ἃ Πδά δ: “ Βεΐογε ἔπ επιὶ, [που ρἢ {Π6γ Ἰοἶς [ἢ 6 

νν. αἰπιοβί βηςίγεῖν ἀπιγαηϑίδιεά ; 50 ὨΪ. Β6. Βυ. (ἀρ αἰηβὲ Β1.).] 

3. ὑομὺ ὩΝη2.] ἰαϑβίεϑβ ἐπ ογἕερ ἐο φαΐ (ιτῖεβ Ὀεΐογε βαιϊηρ), 

Ηἱ. Ὁΐ. ; ἰαβίεβ ἐπ θαέένρ (Ὀϑ ἢ ἃ ραγυηάϊα! ἔογος), Ὀεῖ. 

Φι (Θ) 5} βρῶσιν, ἸλδαοΊλο, δεκὰς τε ὅπ δ (Ὁ, ἐῃι8. πιοέα ἀροιες., 
85 δ᾽ π.),--ιηἱς85, οὗ οουγβα, 45 ΕΝ. ριον »θα), εν 

πιεγεῖν ραγαρῆγαβθ. Βι.. νεσὺ Ρῥίδιβιίγ, 9ϑὲξ 9 ὈΨΌ"; οἵ, 121} 
Ὡ ἈΝ ἔμ Ἴπ. Π ὝΞΕΣΕΞ ὁ 

4. ΣΤΎΓΙ22] ατᾶ. ΤΠ), 
[222] 3, ἀηιοριρ, ἃ5 Ηοβ. 13᾽8, Ὁδ. 2 ὃ, ΕΖίς. τοῦ 315. 

6. Ὧν] -- ἐνὶ τρίτο οὕ, 5 τοῦ 16", 
5198] 7 ἀνε 1ο 116) (οτ, νι 77 ἰο {6 3), Ὅϊ. Ὧδε. δ., ΕΝ. 

(νἰγξαα!}}): {π6 ἱπιρί,, ἢ {π6 σάπια πιοάδὶ] ἔογος 8ἃ5 ο (,.). 
Ὁυ. 335, 7 ανη ἀδοείυθα : Ὀὰϊ (Βυ.) 313) 15 ποῖ ἴο δέ ὠδεσέυοα, 

Ῥυὲ (Ρτ. 305) ἴο δ6 »εα4Ἷ16 α αν; ἴῃς 56η886 ἰ5 ἴῃ15 βυυϑίΑ ΠΕ ΠΥ 
ιπαὶ οὗ 4ἅἔ ἃ ΗἸΪ. Απὶ 1 ἴο 1ἴἸὲ αραΐρϑέ τὰῪ τρῃι} (οἵ, ΑΝ., 
ἘΨΝπι.), ἐδ. Απὶ 1 ἔδίβεϊν ἴο δάπιη!ς πιν συ [ΕΠ το δ ϑκ, 

δηά {Π|5, οὐ βοπιεϊίηρ 5 πηῖαγ, ἑογπιίηρ 4 Ὀεϊίεγ ρᾶγα]]6] τ δη 

ΔΙΣΣ ἴο ὟΠ Ὁλ5Ν, ΠΊΑΥ νγῈ]}1} Ὀ6 τρῃε : ορ. [6Γ. 1518 ὮΙ ΓΥΣ "3 5 

πρϑὰ]. 

ὙΜ1] Ὅτ. (“ρεγῆδρβ "ἢ ὙΠῸ (15. 30); Βε.Κ “ἐργρβ." “Ὅπ, 
ὙΠῸ. (ἃ (Θ) τὸ βέλος μου -- . 

»ὩῺΒ .03] 33. 
γ. [πὸ 5 15 δβογῖ : ροββϑιΪΥ ἃ ᾿νογά ρᾶγδῖ!εὶ ἴπ ββῆβε ἴο 

1ΐπε ἢ μδ5 ἀγορρεά ουξ αἴεογ 3)» 12.] 

8. ΓΤ] ΡΗ ἱῈΒ τρατο δορδς.ν ἉΔΊΗ ἃ ἐγεαιδηΐαίῖνα ἔογοθ, 

οδεγγίηρ, οὐ ΠΠ Κ᾽. 
853 
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τ ΠΟ] δῇ υηυδυδ] ἔδπι. ἔογπι οὗ ἴῃς ἱπέ. - α-Κ. 454. 
ΤᾺΣ 2] πᾶν στ οὐ ππῷ (ΕΥΝ. Εν. Ὀεϊ. Ὁϊ. «].), ανμα 

ἐς γον ροΐηρ, εἴς. (Ὀτ. δοδ; 15. 4453, 7εγ. 10:3 41.). Βαὲ ἰξ ἰ5 
τλοτε πδίυγαί ἴο δίκα ἰὲ (ΗΙ. ὈὨΐϊ. Βυ.) ἀ5 [| ἕο ττὩπὸ. 

9. 13" νἷ] ΒΌ Βιεγὸ ἱπίγδῃβ. -Ἡ ἴο μισζέ 9»ο 7; ἴῃ τς8 223 
(54ᾳ. 5), 358 (5ᾳ. 8) ἔγαπβ. ἴο 2»0 2. 

ὮΝ ἸΓΧΊΩ] Ὁ πεῖ, 65 Ῥβ. βοἱδ ἴ8} ΥῊδΝ 33) ΠῚ ὈΝ; ΠῚ 
ὮΡ (οτγ 3), 15 ἴο ὅσ φἐδαςεά τοίξλ : ἴξ ἴ15 ἜΧργα 5565 γαῖμεγ [655 [πη 

ΑΝ. ΕΝ. ἐοϊέρλΐ λέρνιδοῦ τοίζὰ, δινὰ ταῖδογ πιοῦα ἔθη ΕΝ. 

οομϑορε τοίίὰ (45 Ῥ5. ςοἱβ ΕΥΨ..). 

το.  ἼΟὉ 330 ΣΝ Ἰ5] Τῆς {πὸ ἰ8 σβιοτὲ : ββποο 
Βί. Τα. ἰπβεγέ ὈἾΝΙ Ὁ ΌΘΠ ἀἴτογ 30, συ ποι ψουἹά ἴῃ ἰέβειῖ 6 ἃ 
Εοοά ῥᾶγβ]!εὶ ἴο 330 ΔΝ. 5111 {μὲ βμογὲ 1ἴπθ πιδῪ αν Ῥβδπ 
ἱπιοηάεά ἴο πιαῖτο ἔπ ἱπίγοάμποίογυ Ἔχμογίδιίοῃ ἴο δἰξεπά τοῦτα 

εἰπρδαίϊο. 

νῷν Ὀπὺ τρ 1) Οπ τλα οοπβέτ. οὔ πϑῦπ τυΐει Ὁνί, συ. Ζόα. 
(2γδ α.). νΒεη οοηβίγυεά τ 10, [{π6 δοῖ οσ τπΐῃρ' ἀεργεοδίθα 
15 τερ αγῖγ ἐχργαββεὰ ΌΥ ἴπ6 ἰηβη. (6.9. αη. 1835); ἔπεγὰ ψουά 
6 ποίπίηρ νοῦν βίγδηρβ ἱπ ποιιηβ ἰδκίηρ' {π6 ρίδος οὗ (Π6 ἰπῆη. 

48 δος ἴῃ 48Πἴ ἴπ Ὀοιῃ " δηά " ("Ἐ 5, 5,90), ᾿πουιρᾺ 186 οηΐν 
δοῖυδὶ ρδγα]εῖ ἱπ ΟΥ. 8 πε υ86 οὗἩ {πε φγυπμοιρ ἴῃ 705. 2279, 
Βυὲ τῃς ἀϊβετεθοα ἤεγα θεΐνγεαεπ πουηβ δπὰ ἱπβηϊεῖνεβ (πε Ό, 
}0) 5. τι ΓΟ οπα οὗ ρυποίυδίίοη ; δηά [ἢ ἃ ψογά πα8 θδεη 

Ἰοβὲ ἱπ ἢ (5ε6 θεῖον) δὴ ἱπῆπιιῖνα ἰπ ὑπαὶ 11π6 τνὰ8 δἰπιοβὲ 
οογίδίηἶν οτρί παι! τεδά, δηά ἰπ ἐπαΐ σαβα ψ0 ἴῃ δ 18 πδαίυγα! 
Ροϊπίϑά 85 δὴ ἰηῆῃ. 8150]. 

ὙΤῺἽ] [Τῆς ἕοσγοε οὗ ἐδ ὃ ἴῃ 'β εχιβδηδεά ἰο Ὁ]: ορ. 6-Κ. 
ττοῖλ. Βι. Βε. θυ. 51. »ε 6. τα, ἴο ἸΙεηρίδεο {86 5ῃοτγί {1π6,--- 

1πουρ ἴπ6 Ἰεηριμεπίηρ εβεοίεά, εἐχοερί ὑροη Βὶ.᾿ 8 βυβίεπι 

(σιό δλαδάαν »πε' ἀυοῖ), 5 νΘΥῪ 511ρμϊ. 1 15, πονενεσ, δῃ ἱπι- 

Ρτονεπιθπὶ βιν 51 8117, που ρ ἢ ποὶ ρεγπαρβ ἃ πεοθββαγυ οπ6 

(58εε 158; δυΐ [ῃς ἰπβίδηοαβ οἰϊθά Ὀγ Ὠεϊ. ἔγοπι 15. (1 55 285 4814 
617) σαηποὶ 6 ᾿ἰογπιθά οἱερδηοίθϑ). ΒΒ. γε. ὁ. [. ΘΒ (ο(.3 
τον ὅῳ ὍΝ, 3633), τ ΒΙΟΏ παίυτγα! !υ Ὀτίηρβ νἱτἢ ἱξ ἐπ κ γ) ἴον 
νῦο. ἃ μή μοι εἴη (85 ᾿ἸπουρᾺ ὁ πῃ, --ραῖπβὲ ἐπα οοπίοχι) 
ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι, καὶ ἔναντι πααντοκράτορος ταράξαι τὸ 
δίκαιον, ν᾽ ϊοῖ δοπιεννῃδί βαρροτί5 Βα. Ὀχ. ἴῃ γεδάϊηρ Ἰζῦὶ [ἀπά 
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Βιι.. ἴῃ δϑϑυπιίηρ ἃ {πἰγὰ ψψογά ἴῃ Ῥὶ Ὑπὸ ταγίδηι ἴῃ 38), ΒΙ. Βα. 
Ἀα. ἰ5.3:: 2 (1γ15 π.}; ἴῃ Βυ. 1 15 πογηγδῖ--- : 2; ἴπ6 πογηιαΐ 

ταγίμπι 15 αἷβο οδίαϊηβά 1 τνὸ γεδὰ ΡῚΣ ΓΆΡΌ, 85 ἴῃ 88 (ΟὙ Π}})), 

νι α, ν μΐοΒ 65 ἔπ6 βᾶπια ρῇγαβα ἴῃ Ὀο(ἢ ραββαρε5-- ταράξαι 
(8) ταράξει) τὸ δίκαιον). 

τι. ΜΕ] 1 ΜΒ Κοίβίκο, οτᾶ, Βς, ὕ3Έ3, νυ μοι πη ρηξ, οὔοουγεθ, 
Ῥὲ τίρϑι, Ὀυῖ 15 ποῖ πδοθββδτγυ (οἔ. δ᾽ 2) ΟΝ Ὁ Ὁ), Ῥε. 1): 
(ὰϑ βανὲε σοοορέπρ᾽ ἐο, Ὀὰϊ 1815 ΠΥ Ὅδ πηεγεῖν ἃ ραγαρῆγαβα. 

[ΓΠἸΡ39Ὶ] ἀ καὶ ἐν τρίβῳ τι πμϑν, ννίο νοι] ρῖνε ἃ νεγγ 
Ῥοογ 86ῃ586.] 

ΣΕ ΟὟ) οαυβα ἰξ ἴο “Μη, ονεγέαξα, δογαϊ, ΗϊΕ. οὗ πιΥΌ, 85 

υδοά ἴῃ ϑυοῖ ρα55αρ:65 85 3159, Ὠϊ. 4117, 5. 219, 15 τοὶβ, 

12. ΣΟ Ν] το". 

ΜΙ ΦἽ] [86 ΗΕ, ἴα τε βεηβα σοξ τοϊοζοαάίν (6 ““ Ἰηϊεγηδὶ 
ΗΙ,, α-Κ. 534), 15 ἃ ἰαῖε ὑβαρὲ: Πη. οὗ ἀπὰ ΡΒ. τοῦδ Ἰ}Ὲ (ἴῃ 
188 οτρίπαὶ ραββᾶρε, τ Κ.. 87, γγυ). Βα. Ὁ. Βε.Κ 51. »ν, 
ψἰοῖ, 85 ΚΦ 5 ἴγαπβ. ἴῃ νν.ἥ17. 39. τῇδ Ὅ6 τἰρῇι. 

13. ἡ ΡΞ] δρένμσέσα 0 ἴηι: ὃῃ ἼΡΩ 85 3638, Νὰ. 477, 
2 ΟΕ. 3623, 

ΓΙΚΝΝΙ] Πότε δηά 3712 πιρῃς Ὀὲ ἃ ροείίοαί ἔογπι ἔογ γε 
(ργορθυῖυ δὴ οἷά δοσυβ. ἰεγπιπδίίοη : Ο- Κ᾿ 97); Ὀυϊ 1 ἰ8. 

ποτα ΡΓΟΡΘΌΙΪΥ 8 ἔαϊ56 ρυποϊιαϊίοι ἔον ΠΊΙΝ το ἵΣΝ (580 τ Μ5), 

Βί. Βυ. Βε. (οοπιρᾶτα ἐβρεοίδι!υ Ργ. 85: ψ ἢ 4712). 

ὩΦ] 5.1. ΗἹ. Ξυρρίγ π᾿ τπουρῆς γϑν ἔγοπι κ, ψῇο μβαῖμ ἠαία 
(αροη δϊπι), εἴο. ἢ; Ὀαϊ Ἱ ἱπιρ1168 ἃ πόῦ βεηΐδηςα ἰηΐο νβ οὶ [ἃ 
νου θ6 ΝΟΥ ἕοσοβά ἴο σᾶγγυ ονεῦ [ἢ ἔοσοθ οἵ γὸν. Β6. ψουἹά 

ἡμδογέ γον αἴϊεσγ ὮΨ, νυ βίοῖ, οὗ οουγβε, 15 ἀποχοερεηδοίθ [ϑἱνίηρ 

ἃ ταδὶ ραγα]δὶ το ὃν ἼΡΌ; Ὀυϊ 1 ργοάυοεβ {π6 ἀοιθεξι! γαγεβπη 
3414 (2115 5.}}; ὈΪ. Ῥεῖ. τοί, ρων» ἀρα (385, 15 447 (ἰεχὶ ἀουδεβι)): 
Ὀυὲ ἴῃ τμῖ5 βεηῆβε Ὦ ψουά θ6 ἃ νψνεαὶῖς ψογά; ἰῃ 2ο" (οἰϊεά ἴῃ 
Βε.7) γηκ ὃν ΟἽδ Ὁ 50, ἴῃς δἀάϊιίου οὗ γε Ὅ}) πρδῖκεβ 186 
ο436 δηϊίγεῖγ ἀϊβεγεπι. Βυ. δ γ', Ζοσῤοίλ, Ὁ. ὍΆΠΣ, “Δηὰ 
ψο αΖέρησοέλ ἐο ἴῃς ψμοῖς πνοσῖ ἢ" Ὁ (ςο. ἡ. 866 ποχέ η.), 

45 2364]. ΕΝ. ἐἐεῥοΞοαά, τεαὰβ ἰαῖο ὮΡ πόσα ἤδη ἴὲ οοπέδϊῃϑ : 
2οφωέξ, ποῖ αἴἐεροσιεέί, ῖ5 ἴῃ δαυϊναϊεηὶ οὗ Ὀὖ, 

14. ὈΥΡῚ] 80 Οἵ. τὲ (Βαε, ρ. 58): 5 Μ55 Οὔἕ" Ὡιϑὴ; 
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ορ. ῷ. ὑκ ἐξὸ Ρ̓ 5 ἴο “δ ογριϑ'ς ἀδαγέ (ΐ.6. τυϊπὰ οὐ δἰξεημεοη) 

πῤοη, ἴο γεραγὰ (τ ὦ), 2); δὰ ἸῺ 2Π, το δμτι δαοξ ορθ᾽ς 

αἰέοριέΐορε ἰο, Μοιϊά, 1 σοτγγεοῖ, πιθαᾶη ϑδυρϑίδης αν ἴῃ 6 54Π|6. 

Ετιποῖ ἸΠΥῚ οὐ ἸΠΌΦ) ννουἹά, ἴῃ {Π|5 σα56, βεεηὶ ἴο Ὀ6 ΞιροΓΗϊοι5 : 

οπλίτἰἰπρ οἠα (ΠΕ Ὺ Οπλῖβ ἹΠῚ}) νὰ μεῖ, “1 δε ννοῦὰ ἴο 5εῖ (οσ 

ἔαγη) [15 δἰίεηϊίοη οὐ Πἰπιβαὶῖ, ἀπά βαΐμπεγ ὑπίο Πἰπιβεῖ μἰ5 

Ὀγθδίῃ." Βαΐ ἃ πιυσῇ Ὀεϊίεγ ρδγα 6] 15π| 15 οδιαϊπεά [πᾶ (π6 

πογπιδῖ 3 : 3 τγτπι γεβίογε}) ὉῪ οπαϊεεϊηρ' Ἰ}Ὁ (45 οτί ρί πα! !ν ἃ 

πιδτρὶπαὶ ρῖοββ οἡ 180 ἵν, τ βίο ἢ [45 ἔουπά [5 γᾶν Υ δἴγοῦ ἱπίο 

{πε ἰοχὶ οὔ "43), δηά γοδαϊηρ᾽ ὙΠ νδν 2) ὉΝ ; 50 ΒΙ. Βι. θυ. Βα. 

() οἷ] [85 ἴῃ ἢ τείετβ ἰο ἀοά; Ὀαῖ ὑπάεγ {μ6 ἰπῆπεηοσε οὗ 

πε ἰηϊγυθῖνα 129 (566 ἰαβὲ π.), Ἐ (δα δὐιπι) γεξεγγθά ἰξ ἴο πιϑη : 

δηά ἘΝ. δοΐυδ!ν συ ϑεξυϊαβ “’ πγδη  ἔογ “" ἢϊπι᾽. 

16. ΤΣ ὍΝ ΠΣ, 48 δοοθηϊεά, οδῃ ὃ6 οηΐγ ἔπε ἱπηρετ., ἔοτ 
ψ οι, ποννανογ, αἴτεγ δὲ, Ἄνεη ἴἔ Ὡκ Ὀ6 ἰδἴκεῃ 85 Ἴεχργαβϑίηρ 8 
νυ 5} (58. 819 οσΓ 139}9}, {πεγα 15 ηὸ ρᾶγδὶ]εὶ (1π στη. 2318, Ἄνθη ἰ 
1π6 ἰαχὲ ἰ8 οογγθοῖ, τ ργεοβάββ {88 ἱπιρδσ.,-- ν᾽ ὁ ππὶ ὉΝ): 

186 ἰεαβὲ οἤδηρε ἱπαΐ 18 πϑοδββαγυ ἴβ, ἰμεγεΐογε, ΠΡ, δηά ἱξ 

(ἔδεγε 15) μρεδγείαηπαάίηρ (Ξο ὍΪ. Ὁα.): Ῥαξ 'ἱπ τπῖβ. οα86 δὴ ὈΜῚ 
ΤΟ ψουϊά θ6 ἐχρεοϊεά, δηὰά ἰξ ἴ8β πιασῇ θεϊίαγ ἴο γεδά Π93)3 (Βι. 
Βε.). Φ᾿ΑΣ ΘΖ 41] ἐχργεββ ἃ νεγρ: δυΐ {5 15. ΒΟδγοοΪ 
δνίάεπος ἰπαὶ {μὰν γοααῖ ΓΟ; ΤΠΕῪ πιὰ Ὀ6 ἔγεα γεπάεγίηρβ οὗ 
ΠΘΣ ΓΌΟΝ, - 

17. ὮΝ] 40" [π. ιτ838 νη ὉΣ ΡΣ ΠΡΌΠ ἢδπ, ψἱὲ ἴπου 
τ ΑΙ ϑυνθόρ δα {πε τἰρμίεοιυβ τῆς τϊοκεά, Απι. 211 ἣκ τ 
ΠΝ δεῖ, [5 ποῖ {Π15 γεδ!ν (50) 80 Βδγε: οδῃ οπα.. . . Κα 
Βονεγηῦ οὐ {με ἴογοβ οὗ ἢνξ πᾶ παῦε θὲ ἜἼχργεβββά ἰῃ ΕΠΡ 58 

ὈΥ δπιρμδϑὶβ, δὴ ἱπογεάυϊουβ οαπ ἢ Ζόκχ. 656]. 

ἈΣΊΩΓΠ] ὕ3η 15 ἴο δέγα, δίνα με, Ἔβρθοίδ!ν ἃ νουηά (Ηοϑ. 6] 
41.), δῃὰ τῆ6 μαῖγ (Εχ. 295): δῖα τῷ ζδε2' τρρνάδν' σογιέγοὶ, ρ΄. ἴοτ᾽ 

»μΐδ. Τῆδ 56π586 (οἷν ἢ6γα) 15 ρϑου! ας (οἵ, ἽΣΨ, τ 5. 917); δπά 

Ῥδτθαρβ θαββά οχ 15. 317 3 ΠΝ δὲ (6τ ἀρχηγός), (που ρἢ ἔμδτα 
16 βθηβα δίμα 15. οἰδαγῖίγ ἴεϊ 1, πε πιεδηίηρ Ὀεΐηρ, Βπά ὑρ ἀπά 

τεραῖτ ἴΠ8 γυϊπαά 5ἴαδϊβ. 

ὝΣΞ ΡΥ] [Οπ ἐπε ἔνο δάϊεοϊίνεβ ἀσυνδέτως, 45 οἴϊεπ ἱπ 
Αγδδίς, 566] Εν. 2γοά; Ὀεὶ. [Κὄη. 11. 47ό»:]. 

ΣΙ] 2 Μ55 νῦν (σοί τοέρζφαίν, ἃ8 13); 80 αἷβο Ζ' 2)" 
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(οηΐγ πιίβυιη ἀογϑίδη δηρ Μὴ)" ἱπ [Π6 856ηβε οὗ οοριεζοηινις, Ὠι. 251); 
Βε. εν. 

18. Ὕ2.Π] τεδά ἢ τ ΜΒ (ὰ (ὁ λέγων), 98), Μίοϊ. Ενν. Ὁΐ. 
Βυ. Ὁυ. ΕΝ). εἴς, Ἴοδπι, ἽΝ Π (ἐπ 6 ἔογηι ἽΝ, 88 Ῥσ. 257 "Ν, 
ἘΖΚ. 258 Μ455. δπὰ οἶσε εὐά.": τὶ ρτεῆχεβ αἰνναγβ ἼΘΕΞ, ἼοΝΟ 

ἷβ βϑυρροδοά ἴο πιδᾶαπ, 75 Ζλεγε ὦ ταγίηρ' . . «τι ὅση τ 
φαίη. . οῬ οὐ (ΕΝΝ.) “415 ἱτ 3,2 ἴο 5βᾶῪ . . .Ῥ᾽"; δυΐϊ {Πετὰ ἰβ πὸ 

ΡᾶγΑ]16] το τ18 56 οὗὁἨ ΠΕ 5ἰπιρία ἐηᾷ δ. Οὗτον Ὁ 3, Ῥχγ. 25, 
εἰϊεά ὃγ Ὠεϊ., 15 φυΐϊία ἀϊ βογαηι): ἴο Ἔχργεββ βυοῦ 8η ἰάδεα νουϊά 

τεαυΐτα ἽΝ (οἴ, 405, 16γ. 79), οὐ Ἵν ΟΠ (οἵ, Εδὲ. γϑ, 2 ΟἹ τοῦ, 
6. 3015; Ὅτ. 204 ἐπα), οὐ ἽΝ ΡῈ (οξ, 2 5. 1419 φί, ; Ὅτ. 202. 
τ νἶτῃ 5.). Εἰτμεγ ΟΝ, οὐ αγᾶ. ἼΘΕδΠ, οὐ Ἠοπίῃ. ἼΘΝΠ (οι 
ν.81), οὐ [μὲν ἼΘΙ: Ὃ (οἴ, 3633), νου! ΕἸΣ ΡΤ ε55 συ ββίαπε! (ἀπά 
φογγθοῖ!υ) ἐπὲ ϑπρροβεά 56η86 οἵ 3 (οδη ὁ»Ὁ3 Ὀ6 δάάγεββεά ἰο 
δῇ δαγίμ!ν κίηρ ἢ ον πιο [658 ἴπεη σαπβί ποι σοπάδπλη ἴΠ6 

ΑἸπιϊρμίγ, ν. 1709): θυ τπᾶῖ {86 αυδδίίοη 18 δὴ ΟὨΪγ Ὀ6 
δηϑνογοά ἴῃ ἐπα παρ αῖϊνε ἰ5 εν θηξς πϊπουΐ ἔαγίμον ργοοῦ; δπὰ 
115 γοδάϊηρ 5ροἱ 5 ἔς οοηπεοίίοη οὗ Ἴζις ἰη 135 (1ῃς ἰηβεγίίοη οὗ 
λοτο τεμοὶ ἰδες ἐο ἴῃ ΕΝ. ἴῃ 135 15 ουνί οι υϊξε Πρ εἰπιαῖο). 

ὈγδᾺ] [ἴον ἃ ιν, ορ. 2 5. 2325, Νδῇῆ. 2΄. Οη {πβϑοτῖίεβ ἃ5 

ἴο ἔπε εἰγπιοίορυ οἵ {π6 ἴαγπι, 5586 Μοοσα οὔ Βυγπαυ οἡ ἴρ. το; 
ἘΒΔδὲ. ςυ. ΒειΑΙ)]. 

19. 32] 2139 η. υ. ργοροβεδ Ὑ 37, 50. Ὦ28. 

1] [566 ἢ. οὐ 369]. 
[5 ] δείονε, αδουε: ἃ5 απ. 485, 

[το ΓΗΓΤῚ ἸἩΓΥΘῚ »ΧῚ Ὁ ΟΣ ὙγῸ ΓΟ 53] "96 Ὁ τὸ 
οὈνϊουι ΒΥ ράγα!]εῖ 1165 ; ἴῃ βρίίς οὗ βοπια οογγυρίίοη ἴῃ 390 (γ 7)" 

)}) ἯὍ0. 5 ἀγα δἰπιοβὲ 85 οὈνίουϑΥ δυοῃ: Ὀαΐννεαη ἴμεβε ἴνο 

ἀἰβιοῆβ ἴῃς ἱπίεγνθηΐηρ πηδίίε 199. 305 ςῃοιϊά ἔογπι δηοίποσ 
ἀϊβείοι ; Ῥαΐ, 85 ἃ πιδίϊεσ οἵ ἔδοΐ, (1) {πὸ 11πὲ5 ἀγα δηγίηρ Ρυΐϊ 

οὈνίουβ ράδγα] εἷς ; (2) ἴπ6 γαγιμπιῖοαὶ! Ὀαΐαποα οὗ {πῸ [ἰπὲ5 15 

ἀουδέξαϊ!, ἔος 325. 15. ἔουτ- γαῖμου ἴπδη [ἤγεε- β γεββαά, ρίνίηρ {π6 

ἀἰπείοβ {[ῃῈ νεῦν αμπεβεηδοίε σῆγίππι 3 : 4 (21,6 π.}; δπὰ 

ῬοΓῆΔΡ5 ἰξ πιὰὺ δε δἀάεά, (3) »»Ὺ ἀπά τ Γηνπὶ ἰοοῖς {πὸ ρᾶγδ!!ε] 
ἴοτπιβ ἰδὲ 5ῃουϊά Ξἰαπά ποῖ ἴῃ ἴπε βᾶπιῈ [ΐπθ6, θυ ἴῃ ρδγδ] οἷ 

11π65. Τα αἰϊεγπαῖϊνα ἴο γσεργάϊηρ' 190. 325 ἃς ἃ ἀϊβίος (Πιι.), [5 

(ΚΝ. Βι.) ἴο οσοπιρδίπε 195 ὐὐτ 195... δηά 335. τ] 200.5 50. 45 ἴο 
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οδίδίη ἔνο ἐγβιϊοθβ,; Ὀυΐ (Π]15 5 ποὶ ῥγοΐογαθῖθς. Τυϑεςἢ5 ἀγα 

δῖ πηοβί γαγὰ ἴῃ [οῦ, δηά [μδὲ ἔννο βυοοοβϑῖνε ἐγίβεοἢβ Ξῃουά Ὅς 

ογοαίβά, πε ἤγϑί ΌΥ ἰδοκίηρ οὔ ἃ ποῃ-Ραγβαῖ οὶ ̓ πὸ δἱ ἴπ6 δμαῖ 

οὔ ἀϊδιϊοι, δηά ἴδε βδοοπά Ὀγ 2,721} ἃ 'ἰπε ἴο δῃοίπονς ἀϊβιος, 
ψουά Ὀ6 βυβ]οϊε!τγ Ξυβρίοίου5. [{ 15 ἀουδιδι! τ πμείμος 195. 30. 

δα, 8ἃ5 δηά ψἤῃαγε Π6Ὺ 5ίδηά, ἃ ραγί οὗ ἔπε οτἱρίημδαὶ ἰαχί. (ἃ 
885 πο ἰγδηβίδιίοη οὗἉ 199 ἴῃ 3}, ἴοτ δυοῇ γα ποῖ ἴῃς ἰαϑὶ ννογάβ 

οἵ ν.15.-.- θαυμασθῆναι πρόσωπα αὐτῶν. (ἂ ἴῃ Ὁ 5 νετγ ἔτεα, ἢ 
ΓΟΔΙΥ ἃ νεγβίοη οὗ δηγιῃίηρ {ἰκὸ ΒΞ); νυ. ξυρρεβῖβ παῖ (α ἴῃ 
19.30 ροηϊδίη5. ἃ ἰγαηϑβδιΐοη οὐ 5 (10 πὸ) ταῖμαογ (βδῃ οἱ 195. Ἀν, 
Βυι (ἃ σαπποὶ ὕες 5δέδ Υ ἀρρβαὶϑ ἴο δραΐηϑὶ (πε οτἱρί πα! γ οὗ 

ἜΣ 1165. εὐ 

ΤῊ ΠῚ [Ρ5. τἱοῦξ ἀπά (πῃ Π) Εχ. σὐλἰ: εἶβ6- 
Ε τ Δ) ὙΠ]. 

ὙΏΣῚ ὉΝ ἸἩΩΔΔῚ] ἃ ρεορῖε (ἔμ ρεορίς οὗ βυιοῖ ροϊδηΐαίεβ, 
ν.Ἶθα. δ) ἀγα βἤδίκθῃ νἱο θην, πὰ ρᾳ85 αὐνὰν (Ὠ]. Ὠ6].). ψνὸ ἰ5 
ἴο «λαζό υἱοϊφρίζν : οἵ ἴῃ δαγίῃ, Ρβ. 188." 'ῃ Ηρ. οὗ ναᾶνε5 

ἐοσεέμ' ἐλοηεδεῖυος, 76τ. ςἿ3; οὗ παιίοῃβ γεαεϊϊπρ' ἰο δπά ἔτο (απάες 

ἢξ. οὗ ἀτυιηϊκθηη 658), [6γ. 2515, Βαυΐ [πὲ 86η86 ἴδι.5 οὈίαἰϊποα ἰ5 
ποῖ 5διἰϑέδοϊοσυ : νὰ Ὄὀχρεοῖ, 845 {Π6 βιι]. οἵ γ}2" δῇ! ΤΣ», ὑοί 
Ὁ», Ὀυϊ {π6 ὈΣΨ δπά ων οἵ 15, Βιυ. Βα. Οο. Ηοπίμ. οὶ (γν 
[Δ1|16π ουἱ ἴον {πῸ ργεοβάϊηρ' γη7)--- [ΕΒ ΓΙΙοΝ ὉΥῚΨ] ἔον ὉΡ : χα. 
ὈΚΡΌ ἴον 9}. Τῇα ἢἤρ΄. οὗ ἸΦ2)" ἰ5, βονψανοῦ, νεγῪ βίγοηρ' ἔογ εἰ ποῦ 

Ὁ (Βι.) οὐ ὈΣῚΡ ἀπά ϑἱυ᾽ (Ὁ .} : τεδά ργοῦβθῖγ ΚΘ ἸΖΡ), ἔθ εν 
ᾶῖα ὥγίυεπ ομέ ),0,Ὸ» ἃ Ῥβορία (ἐ.6. ἃ Ρβορῖίβ ἰῃ ψβῖοῖ βυθοῦ πιθα 

δοαυῖτγα ῥγθ- πιϊπθηςθ), δη Ρ855 νυ. [Βαϊ (μ6 ἱπίγοάιυοξίοη 
οὔ ἃ βρβθοΐαί ἴεγπι (""τπ6 πιρθιν ᾽") ἴῃ Ὁ σἱτβουξ ἃ ράγα]]ε] ἴῃ Ὧν 

5 ανϊκναγά: δηά ἰΐ ψουἹά 6 Ὀεβῖ, ᾿ ὈΡῸ ἸΦ Ἢ" Ὀ6 γοδά ἴω ᾿᾽Ὁ, ἴο 

δπθηά 395... ΕΙοδΒίον ργοροβεβ ἕο 330. Ὁ ἼΣΩΝ ὈΥ̓ΘῚ ΥἹΒΙΔ Ὧλ στον 
ὙΔ ὸ, Απά ἃ πιρθιυ οπα (νίΖ. αοα) ταπῖονεβ ἐβεπὶ τἱπουΐ 
μΒαηά; ὃυϊ {π1|5 Ὀγ ᾿ηϊγοάυοίηρ᾽ ἃ ἔεγπι ἕογ αοά 85 [πε 500]. ἰῃ Ὁ 
5ροἱ 5 1π6 οἴδοι οὗ ἰπ6 ρῆγαβο Ὑ2 μό. ΤΊ βοπιθιμίπρ Ὀεϊϊος 
ἴπδη τἢ 15 18 ργοροβϑά, ἱξ ἰ5 ρεγῆδρϑβ βαΐεβὲ ἴο αβϑιπ)ς [μι 390. ὃ 

δδοῦ οοηϊαϊηοά 4 ἴδγηι ἔογ ἰδ6 οἶαϑβθβ τηθηϊοηθά ἴῃ 335}, Τὸ 
δνοϊά (ῃς οὈὐ͵δοϊίοη ἰδίκθη ἴο 05)" τεδὰ 333); Βιυ. τδουρῆξ οὗ 

23), δαὶ τσ Εν τεὐεοϊεά τπ6 δοῖ. νΌ. οὐ {π6 Ἑτουπά τπαὶ ἀοά :5 
Κορὲ ἴῃ ἐμ Ὀδοκρτουηά.] 
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ΩΝ ὙΌΣ] τ ΜΒ Υὴθ", δηοίμεγ Ὅη, δποίΐμο ὈΣΩΝ. 

ΤΒε «ΤΙ ολὰ ῬῈ ὀχρίαἰπδῖ (45 4} 61 γ5 ξῖς.) ὃῪ 6-Κ. 144. 
Βυΐ εἰἴπεῦ Β6. ὈΣΤ3Ν ΥὉΌ, ογ Ὁ. 51. Ὕ25 ὙΌΣ (1πε 5]. Ὀεΐηρ᾽ 

ἀοὰ), οΓ Βυλοκ ἼΘ.), 15 ργαείεγαθ6-- -ἰἢς ἰαϑὶ Ὀδίηρ {πε ποδῖαβδε 

δηῃά Ὀεαϑβῖ. 

ΤᾺ ΝὈ] [ορ. Ὅπ. αδὲ ΚΣ κὸ Ὑ ὮΝ ΠΊΩΣΠ ΝἽ ἼΨ: ποὲ ἘῪ 
Βυπιδη Παηάβ, Ὀυΐ ὈΥ βοπιδίῃπίηρ᾽ νεῖν ἀἰϊβεγεηΐ, νὶΖ. Ὠἰνίπα 

ἈΡΘΏΟΥ. ΞΘ ΠΗ] ΑΥ͂Υ ὈΣ Π 15Π ΝδῚ Ψ»)Ὺ ἸῸ5 ΠΘΊΒΠΠ, [υ8. 46: δηά, 
δἰ ὉΒιὲ ἴῃ ρίαοα οὗ εὖθ, Πη. 825 Ἴ2 2. Ἢ ΌΒΝΔ; ορ. ἢ. οἡ ἡ ὧδ 

ΠΕ), 205]. 

23. ΤῸ Οὐ ὉΝ Ὁν νῷ 2] υϑ08} (Δκβὴ ἴο πιβᾶη, δ 
ἀοίῃ ποῖ Ἰοηρ (Ἢ δ8 αη. 4659 ΣΩ͂Ν Ἢ, ἃ γάτα 5806) 

οοηϑίάδσ ἃ πιᾶη (δ ὨῪΨ", 96. Ἐχτ τσ στῆ, Ὁ]., οδ)εοείηρ, 

τηδὲ (Π]15 54γ5 ἴοο [{{π||, Ης ἀοίῃ ποὶ “ἐλ (αἴϊεν ἢ 85 ἄοης 6 

ἀεεά, .--““ ἐγϑὲ ποσοῦ ἢ) οοηβίθγ ἃ πιδη; Ηἰ. δ., ἰδκίηρ Ὁ ἴῃ 

186 πα! αγν βθηβα βίοι ἰδ Π85 ἴῃ τ Καὶ. 2οῖξ (ὃ) ἸΘ ἸΘῪ ἼΘΙἢ 
05), Ης ἀοίῃ ποῖ ἰοηρ (ἢν ἀραίῃ 45 αη. 4659) χζίασοξ ἃ πιδῃ. 
Βαυΐ {πὲ ἫΨ ἴῃ εἰἴπεῦ σαϑα ἰ8 αὐνκυναγά δηὰ υηϑαι ϑίδοίογυ : ἴπε 
ἢγϑῖ ἔνο γεηάδεγίηρβ ρίνε ἃ ροοσ βθῆβθ; δηά (6 τπϊγά ρσίνεβ ὁπ 
πο πεγ βυρρεδίοα Ὺ πα σοηΐαχὲ ἤογ ργοῦϑϑίε (δι δὲς ἽΡπο 
ὈΒΦΌ3). ΒΚεδά νν τ οῖβκα, ν τ. Βα. Βε.ἴ Ὁυ. Ἴ) Ὀ (Βε.Κ 
Ἴμ ὉΣΔ", δα 8} σαΐταθ]ε ἐπουρ ἢ ἐμ6 ρεγβ. 5]. ἢ85 πὲ βιρροτί 

οὗ {πε σοπίεχῖ: Πα. Βα. αἱ. ἽΨ) 9 3), Ηδ ἀοίβ ποῖ ({{κὸ ἃ ἢυπιδη 
͵άρε) ἀρροϊπὲ α «ἑαΐθα ἐν! (1 Θ. Τὴϑ προ (δι οὐ Ὁ) "σε μή) 

ἴοτ ἃ τιδη (ἴο ἀρρβᾶζ, νἷζ., ἔοσ Ἰυάρτηεηξ, 235). 

[Ὁ 5 ΌΝ ᾿ ἽΡτῦ] Τῆς Ιάΐοπι 5 ἀπυβαδῖ; δυῖ ἰξ ἰ5 

αἀπυνΐβο ἴο βυδδιϊζαϊα ΠΗ ἕοσ ὃν (ΕΒγ 68), βίης τῃῖβ οπἱυ Βα] 

τεοονοῦβ 86 οοπιπιοποῦ ἰάΐϊοπι "Ὧ3 Πιὶ 2 (Ρ5. 1433) οἵ "3, ν32Π 
Δ Ὧν (148 224, 15. 3.5, Εο. 113).] 

24. Ν)] Ατϑπηι. ἔογ 7, 48 Ῥβ. 23 [15. 2419: 8ε6ὲ 7εσίαλ, Ρ. 

470]. 
ὉΥΥ32] 83. 

ὝΠ 5] ἃ βῃογὶ οἰγοιπιβίδηεῖα! οἴδυβα ἱπίτοάυσεά Ὁγ ἃ 

περδίϊνθ οὗ ἴμε βδπὶα ἰγρὲ 858 811} 2410 εἴο. (τ. 164). [Ηετγε ἴῃς 

Ρῆγδαβθα πιδδηβ: ψἱπουῖ ({π6 ἡδοὰ οὗ ἱπνεβιραιίοη: ἴῃ 4675 

85 αἶβδο ἰπ 59 οἷ: πἰϊπουΐ (186 ροβϑβί 1} γ) οὗἩ ἱπνεβεϊρ ιίοη 
(Βι.).] 
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ΩΝ] ἴθ πὲ οἷάεν Ηδθρ. ῬῸΣΠ 18. 11. το ““τηᾶκε ἴο σγαηῶ,» 
ἴῃ ἴδε ἰαΐεγ Η6ΌὉ. 11 ἰ5 υϑεά πιογὲ ἔογπμδ ιν ἴῃ [6 βθῆβα οὗ ἴο σοζ 
οὐ δέαοο; οἴ. Ὅη. 1111.18.16; 207 ς3ς,1 ςο3, Νο. 4. Βα. ΟΡ. 

25. ὝΔΝ 1] δὴ Αγαπιδίβηι (45 Πη. 435, δηὰ οἴξεη ἴπ ὅτ.) τε 
ΗδΡ. πῦνο. [Το δνοϊά {με Αταπιαίϑηι ΕἨ τοι, Δϑϑυμηϊηρ Ὠαρῖο- 
ἙΤΑΡΩΥ οὗ Ὁ, τοδάβ ὉΠ Σ Ὁ3".] 

[π ὦ] ἃοο. οὗἉ {{π|6, ἐπ ἐλδ πέρἠξ: ορ. 3, Ῥ5. δ᾽; υπν, 58. 
οι: Ο-Κ. 118. 

26. Ὀ ΤΙΣ] ἐπείοαα οὐ τἴμῈ τυϊοῖκεά, νυν βϊοῦ ἰβ Ξαρροβοά 
ἴο πιϑδη δέξο ἴ:6 ννϊοκεά, ας ἐγ ἐλεν τοῦγε νυϊοϊκεὰ (ἘΠ ᾳααβί ἱπιρῖο5), 
τἰγεδιηρ᾽ {Π6πὶ 85 οοπιπιοη πιαϊδἔβοϊοτβ ; [πὰ ΕΠ γος ψψουἹά 
ὄνεῃ πιᾶκε ΟἸΡῸΣ ἴῃ ἢ ϑυΥποηυπίοιιβ ὑνἱἢ ΠΠῚ ἴῃ τη ΐ5 56ῆ56, 
Θπιεηάϊπρ'᾽ ΟΝ ἴο ὨΝ || Ὀν.]. Βαΐξ ἐπῖ5 νου ἱπιρὶν ἐμαὶ ἐπ 6 
ὮΣ29 ψεγα {Πποπηβαῖνεβ ποῖ νυ ἱοκαά: Ῥεςίάθς, ΠῚ πονῆογα οἷς 
πιεδη5 ἀξε. ΤῊ ἰεχέ πιυβὲ {815 Β6 δὲ ἔδυιῖε. Β].1 Βυι. ἸΓΙΌΠ ΠΠΗ 
Ὀν, Ἡπἶς τογαέλ «λαδίογείά (18. 98) [6 νυ ἱοῖκεά. ὙὍὙΠα δπιθπηάδ- 
ἄοη [νοῦ ταϑέογεβ ἴο 36 1ῃε πογῃγαὶ 2 : 3 σγίμηι δηὰ Βοοά 
ΡῬάδγα 116} 15πὶ νι πουΐϊ, κὸ τῃ6 ἐπιεηἀαϊίζοη ποχὲ ποῖοοά, ἀδβίγογ- 
ἴῃρ [86 πογπιαὶ γαγίμπι ἴῃ ν.25] ἰβ ἃ ροοά οπα: ψῃοίῃοσ ἰδ ἰ5 
τιρβ οἵ ποῖ 15 πῖογε ἴπδῃ νν8 σδῃ βαύ. Β6. ὈΨΨΖ}Ὶ ὈΣΙΠΠΙΘ Ἐν 51» 
(πππρ, Μῦν ἐλοὲν ρίαοθ, ἃ5 Ἐκ. τοῖβ, Ζοο. 612), νεῖ Πδ ὨΘΘΙῚ 
ἴῃ "Ὁ; ἐῃϊ5 ἰπ [1561 15 αἴϑο ροοά ; Βα 36Ὁ ἐς γαῖμοῦ 5Βῃογῖί. Οἱμοῦ 
πιογα τδάϊοδὶ Ἂπιεπάδιίϊοπβ ο ποῖ σοπιπιοπά {παπιβοῖνος. (κα 
οπιῖβ “Ὁ, δηά ἔογ “526 μὰς; ὁ γνωρίξων [τι ποῖ δχρτγεββίπρ. 
135] αὐτῶν τὰ ἔργα, ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς, ὁρατοὶ δὲ [4 -ἰ ἐγένοντο] 
ἐναντίον αὐτοῦ, “βεποε ΒΙ.2 οδεβίπβ ἔννο ἀϊβείοῃβ : δῦ Ὁ) νυ 
ΣΌΝ ὈΡΟΣ ὈΡΒῸ ὈΕΡῚ ἸΣνὉ : ὈΠΥΊΣΡΟ Ὑ3) πῃ; Βε.Κ, Κεερ- 
ἱπρ' 35 5 ἰξ 5, οπηῖῖβ “5 τὸ ποῦ, ἀπά τπδη σϑϑάς : ὈΡΨῚ ΤΠΠ Ἰδ 51} 
ἐ ὌΝ ΝΛ ὈΥΡῸΣ ὮΡΒΡ (οτ Ὁ 5)5.): ὈγΡγ, αὔἴεαγ οι. (50 αἷξο Οο. 
51.); ἴοσ δ. (Π.), Μδσνγες, γμέης (οοπηπιοη ἱπ Ατϑηι.), 866 
Απι. 611, 

[Ὁ ὉῚΡ23] Τῆε ρῆγαβε βεθπὶβ γαίμογ ννθαῖκ ; θαξ ποίτμον 
Νὴ (ΕΒ τΠΟΝ ; 566 ἀρονθ) ποῦ ΝΒῚ (Νντ.) ἴξΞ ἃ ργοῦδθίβ ςυδ- 
διξαϊα ἔογ ὈΝν1.] 

27. 15. 2» ἽΝ] ἀβυα!ν τεραγάβα ἃ5. ἃ ναγίαπε οἵ [3 δῷ , 
Βεσαμϑα (απ. 185 εἴς. ; Ζόχ. 4758); Ῥυϊ ὈΪ, βιρροβεβ 13 ὃν ἴο 
Ροΐπε ου ἴο 38 κϑ3)πῦ, ““ῆο ἐδογεονα ᾿δνα ἴατπεα δος ἔτοηχ 
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δἴϊογ ΒΪπ|, 9. 9... ἐπ ογἦθ᾽ ἐο δγέρρ," οἴο. (15, μοινανογ, 5 γβα]ν 

ποίπίηρ᾽ πιογε ἴβδη ἃ βἰδίεπιεπηί οὗ ἴδε [|{6γὰ] βεηβε οἵ [9 ὃν ἽΨκν 

δηὰ δὴ δβχρίπαίίοη οὔ ἔμ πιάπηδγ ἰη νμϊοῖ ἰξ (οτ [59 ὃν "3) οοπιεβ 
ἴο πιδδῃ Θοοαμδε; 566 26κ. ἴ.6.}: ἴῃ οἰἴδον σᾶβε 3 ὄἌὄχρῦβββθβ [ἢ 

ἐμέοηδίοη οἵ ἴῃς δοῖβ ἀδβογί θεά ἴῃ 37; (ες πχεῇ ἴῃ αυεβίίοη 50 δοῖ 

ψἱτἢ 1Π6 ἰπιεητίοη οὗἉ ομα!!δηρίηρ αοά ἴο ἀβϑεγὶ Ηἰπιβεῖξ. ὅδ ὅτι 

ἴοσ [5 ὃν σις, ψἤθηοα Βὶ. 81. οπιῖξ Ῥ ὧν; Βυῖ {π6 τεηδεγίηρ᾽ ἰ8 

ποῖ ενίάεποο ἐπαὲ (τ ἀἰά ποὶ γϑαζ 79 ὃν; ἴῃς ἐγαπϑίαίογβ οἵ ΕΥ͂Ψ. 
τοηάεν ϑδοαμξο, αθὰ ΤΠΕῪ οογίδί νυ γεδὰ 159 ὃῳ. 

28. ἘΠΏΠ9] Βοίμογ της ἰ5 ἀδροηάεδηξ οἡ [59 ὃ" ογ οὐ {δ6 
νεγ ἴῃ 57, ([ῃ6 πηρδηϊηρ᾽ ἰ5 {Π6 βαπιῈ: (Π6 ν. Ἔχργθββεβ (ἂς θχ- 
Ρἰαἰηεά δρονε) ἔπε ἱπιεπιίοῃ οὗ ἴῃ δοϊΐοῃβ ἀδβου θεά ἴῃ Κ, 

ὙΌΣ] το ὃν (2 εκ. 41α, 7584), οἵ. απ. 1831; ΒΑΓΑΙ͂Υ τα τῷ ὅο, 
(ἔογ ψβῖοἢ ὮὨΪ. αὐυοίεβ8 15. 177 311, 2 8. 155, 2 Καὶ. 253). 

ΤΓΡΝΝ] ἃ αἀἰϊδγεῶς ννογὰ πιρῆς πανὲ θεθη Ὄχρεοϊοά [9 
σι ΠΡΑΝΝ σιξαὰς: (ὰ οπι.]: Πα. βυιρρεβίβ δ᾽ (Ρ5. 187 4416 

4οὗ το2ῖ 41.) οὐ ΠΓῚΣ (Ρ5. 1445, 18. 241}, 76τ. 142 46}5 [); [ορ. 
88 η.]. : 

»ΏΔ. .. Ὁ] αἴεσ ἸθὩ πο, 65 3317: 866 Ὦγ, 8 118. 
20. [Βοιδ 11π65 ἀγὲ οοηϊἰοηδὶ βεηΐεηοαβ υ]τουϊ σοηαϊοη αἱ 

Ραγίιοῖο (α-Κ. 1:59δ.): ἔογ {π6 τῆείογίοδὶ αὐεβιίοη 85 ἴΠπ6 

δροάοβίβ, ορ. οἱ 110 2412, 

ὩΡῸ] [πιᾶν 86 ρυποϊυαϊεά 45 Οδ]᾽ ὈΡτν, ἐς οὐἶ], ἐι6. ἀοεβ 
ποῖ ἰηίογίεγε (Ωρ. 8. 832, 15. 621): ὄνϑὴ ἱξ ρυποιυαίεά ὈΡΥδ 
(58), ἰε 5811] πιᾶν πιεαη :λοτοοίλ φιΐοέηθες (371, 15. 7. 5 τ- 
76γ. 4933); Ὀυϊ τ1πΠ6 ΗΙΕ, πηᾶν 6 ἱπίεπάθα Βαγὰ ἴο ὄἼχργεβ5 φίσσίλ 

φιΐοένιθες (οἴ. Ῥ5. 9418). [Υαδυάα (70 χν. 713) ἱπίεγργεῖβ 

Ὁ" δἴτογ Αγδρ. [αϑ..}, σαφές ἄοτονῖ, σαμδος ἐο Λαϊ].} 

ΨΥ] [Τὸ μαΐπ ἃ πιογὲ ἀΐγεοὶ δπεμεβὶβ ἕο Ὀρῦν, Ηἰ. Ὀεῖ. 
Βε.Ζ (θυῖ ποῖ Βε. ) ἐπιεπά γὺη" ἴο ἘΨ", οσμσοίλ ἀἰοσιέοί (ορ. 
15. 1415}.-““ οἷπε Ψεγβο  πιπιραββαγαηρ" (Βα.). ἘΔ ΙοΝ : ψΡΝ", 
1Ὲ Πα Ὅς 5{1}1, ψῆο σδῃ Ὀ6 βανεά Ὁ]. 

0] Βυ. Ὁ», τ μὸ ΜΠ οογγεοὶ μἰπι (4οἷ). γντ. Βε. 
(Ῥας ποὲ Βα6. ) [13 γ᾽, ἔγοπι πὸ (ορ. 375), ἤδη Πα γεπιονεβ ἴῃ 6 
οοπάεπιηοά (τ. 65. [π6 ἕδος, νὶΖ. οὗ ἴπ6 ῥγίβοπεγ), ῇο οδῃ 

τοίεδϑε εἷπὶ Ὁ]. 
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29,30. Π ΤΣ ἩΡΦῸ Ὁ: πρὶ ΟῪΝ ὈΡῚ τὰ Ὅν Ἦ 
ΣΌΣ ἌΡΘΌ 1 ἢ Βοίβ ἰοννατάβ (ογ ἀραδίηβι : το. μ6 Βἰάθίῃ Ἠϊβ 

ἕδοθ) ἃ πδίΐοη, δηά ἰοννατάβ (ον αραϊπϑί) ἃ πιδῃ, δἰἴκε; 55 Τηδὲ 
ἃ Βοάϊεβ5 πιδη γεϊρ ἠοῖ, ἢΤΒδὶ ἔμεγα Ὀ6 ΠΟ βῃδγαβ οἔ ἴδε ρεορῖε 

(ἴο Ἰυτα ἴπδπι, νίΖ. ἴο ἀεβιγυοιίίου). ὙὍπὲ υ56 οὗὨ [Ὁ 15 ἴῃ ᾿ἰ56} 
αυΐία ταρυΐατ, Ὀοτἢ ἴῃ κ (Ζ6κ. 5.Ὁ. [ον 70 (α)) δηὰ ἢ (ὩΣ "ἜἾ 0 -- 
ὮΡ Ὁ Γῆ, 651 Κὶ τοἾδ, 15. γ8 ἃ]. : 265. 5.0. ἴο, 7Ὁ (6)}; Ὀυϊ 
186 5686 οὗἩἉ Ῥο(ἢ 395 δηὰ 80) 5 ἑογοεά, Βυ. τεραγάβ 3 δ58 ἃ ρἴοβϑβ, 
ἱπτϊεπάβαά ἴο βἰαί Ἔχργεβϑῖυ ἐμαὶ 395. Ὁ ̓ς. ἀρρίοαρίε ἴο δὴ ἰη- 
αἰϊνίάυ4] (700), ποῖ 1688 ᾿ῃδπ ἴο ἃ πδίίοη δα ἴδϑη οοηίίηιες 
(οοππεοιίηρ, τῖτα 33), ἴοι Θ (βασιλεύων), Ζ' (3 390), Ἐ (φωΐ 
τεσπᾶγα ἔδοϊ) ἢ) Π ὈΝ ἥρΌΟ, διὰ τβθη 8115. υρ 6 βῃογὶ Ὁ Όγ 

Ρτεῆχίπρ' ὑρο: «ΨΥ Ώδη Βα πιδ κοί ἃ ΒΟ α 1685 πιδη [ίηρ', (Ενεη) 
ἃ τυῇοεγ ουἍ οὗ ἔπ 8ηδγοβ (Ηρ. ἔος ἀεβίγογϑγϑβ) οὗ ἴῃ6 ρβορίς " (ογ, 

αἰξογηβείνεϊυ ἔογ 35, Ὁ" ῬΕΡΌ Οϑ}Ὸ, ““ἃ ρεύνθιβα οπβ, οἵ ἴδε 
Ορργαββογβ οὗ ἴδε ρεορὶε. Βαΐῖ, 68 ἴδε νογρβ ἰπ Ἶ3. Ῥαγο βἰπρ.., 
ψουἹά μετα Ὀ6 δὴγ περά ἰο δάά ἃ ποῖϑ ἴο ροϊπὶ ουξ ἴπδΐ {πΠ6 

τεΐίδιθηοο νν88 ἴο δὴ ἰηάινί ἀϊιαῖ, ἃ8 ννε]] δ58 ἴο ἃ ρεορίεοῦ δ)ιι., 

τεὐεοϊίπρ )Π ΤΣ 85 ἃ ρίοββ ἱπίεηάεά ἰο εχρίδίη ννμδὶ {Π6 
ὮΣ ἊΡΌ δτβ, πιαῖκεβ ἃ αϊβιίοιῃ ουἱ οὗ 335. 80: ἽΨ) ὉἿᾺ δη Ὁ δὴ 
ἘΡ ὙΦ ΡΙΘῸ ἩΠΘῸ (οτ Ἅ), “Βυῖ Βε τοαίολθς οὐέν (85) ἃ Ῥεορίε 
δηὰ ονοῖ πιδη, Τῆι πο 8πᾶγε οὗ ἴδε ρεορίε γεϊβῃ" ([0 ἰπ ὌΡρ9Ό 
ραγιϊῖνα, δ Ὁ, 275 η.). Β6.Κ ρῦρβ. ἼΡδ' ἔογ Ἵπι; 80 51.: 
[Εἰομίος ἽΠΣ ἔοσγ Ἴπὴ (ἼΠΙΣ ΟἽ ΞΞ ἱπάϊν! 8], δηα οοη)εοϊυγα! 
Ρτεῆχεϑ ἴο ἢ ὈΣΊῸΣ ἼΡΒ" ᾿ΏΠ|; Θμ’ (ν Πδίενου ΠΊΔῪ 86θπηὶ ἴο δ6 
16 οαβ86, 3.0) λ6 νἱβίίει Β ἴῃ δαιυΐγ, Βοιϊῃ παιίοηβ δηὰ ἰη- 
αἰνίάιια 15]. 

[ΘΝ] οοπιπιοην υπάεγβίοοά Ὀγ πιοάογη ἱπίεγργεϊεγβ ἴο 
ἄδηοῖς δοτὰ ἴπὸ ἐπ έυϊήμαί ἴῃ ἀηιΠ65ῖ5 ἴο "5, ὦ πσέίορε (Ξε ἰαϑὶ 
η.), ἐδουρῇ Ἐ τωρον ρενιέος δέ σε β67 ονιριδς λονεΐπος (ςρ. Ὁχ. ἃ5 

οεἰϊοά ἴῃ 1Ἰαϑὲ ῳ.) ἔγδαῖβ ἽΠ" ἽΝ 85 ἃ ἱδγρεσ οορερμεγιΐέν ἰΏδη Ἢ. 
εν ΡτΟΡΕΥΪΥ ἃ οοΙ!εοτῖνε, 580 ἔδλγ γεϊδϊπεά ἰπ Ηδργεν [5 ογὶρίπαὶ 
οδαγδοῖεγ ἴμαΐ ἰξ πενὲγ ἀδνεϊοροα ἃ ρ]. (οἰ. Ῥῃωοη. 8 ἽΝ), ἰη- 

αἰϊνίάυ415 οὗ 1πΠ6 Βιπιαη γᾶοα Ὀεΐπρ' σοπηπιοηΐν ἱπαϊσαϊοα ὈῪ Ὁ [3, 
ΡΙ. ὉἼΝ 5,3, 85 ἱπάϊνί ἀυ8|5 οὗἩ τπ6 Ὀονίπε Κη ᾿νεγὲ ἰηάϊοαῖθαά ὈγῪ 
ἽΡΩ 5, 2 3. Νανεγίμεῖεββ 1Π6 βἰπρ. ὈἽΝ οε5 δἱ {1π|65 γεΐεγ 

ποῖ ἴο ἴπε γδος, δυῖ ἴο ἱηάϊνί ἀυ.815 οὗἉ ᾿ξ, ἀπά πλᾶγ βοπγοῖίπιεβ θ6 
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ἰᾳϊοπιαι δ! τοπάογοά ἴῃ Ἐπρ]5ἢ ὉῪ “5:» ο"δ: 566, 6.9.» ὕν. τ 

12ἢ. [|5, πδοννενεγ, ἃ ἀϊδεγοηΐϊ πιαίίζεν ἔοσ [Π15 ργορεγίυ οοϊ]εοϊνα 
ἴδγπὶ ἴο δχρύθβϑβ (6 ἰάδε. οὗ (ες ἱπάϊνιάυα! ἐξ σορμέγασέ ἰο ἃ 

οΟἸ οἰ ν Υ δυο 845 παίΐϊοη ; δηά ἴῃ ἀυρίοιιβ παΐυγε οὗ ἴπ6 
Ηεῦτενν ἰοχί, δηά ἔῃ Βοδγοοῖν 1655 ἀπ ίουβ δπηεηδδίϊοης εἰ πογίο 

ΡῬτοροβεά, ἰδανε ἰξ ἀουδεβι! τι βδῖμον ἽΝ ὈΡῚ 2 ὃν ἰ5 6 οτγ ρίπαὶ 
τοχί, δηά, ᾿ἔ53ο, ψ Βοῖποσ 1ὲ Ὡγθδη5 Ζοτοαγες ἃ παζίορ 07 ἐοτοαγαῖς 

45 ἱπέυϊάμαὶ.} 
241-322. “ον ἀϊά ομε (δνθγ) 880 ἴο Οὐαΐ (επηρἢ.), 1 μανα 

Ῥογπα (ρυηἰϑῃπιεηί), ψβουὶς οβεπαϊηρ (8. Εν. Ηδηρβὲ. Ὦ]. 
Ἐδυββ: Βδϑηΐ, 668. 7 τοῦ ποί οῇεμαᾶ; Ὀσὶ ἴῃ {5 σαβα Ἢ 

νουά Ὀ6 ἐχρεοϊθ): Βεγοπηά (αὶ νν Β 08} 1 566, ἀο ἑλοε ἰδ δοῖ πα; 
1Ἰ βανα ἄοῃβ υηγίρίεουδβπαβϑ, 1 ν" 11} ἀο ἴξ πο πιογθ." ἽΘΕΠ 5, 
οἴοουτγδα, {Π6 ρὲ. ἢ ἢ ἐρογτορ. ἔχε. ͵ 5 ργεῆχϑά ἔος δπιρῃδϑίβ, 

6ρ. (αἶδο Βεΐογε Π) Νϑῆ. 1377 ΡΌΘΌΠ 50, [ς. 221, δηά (δεΐογε 
Ὁ) 15. 2816.18. Μία. 56, (Ὀεἴογθ ΠῸ9) 1 8. δοῦν, ΤῊ βυδ). οἵ ἼοΝ 
ἰ8 ἽΌΝΠ (113 γοἷ": 8ε6 6-Κ. 1444). [Οἴποτ ἱπιεγργειδιίοηβ οἵ 
(Π6 ν. ταν τοαυΐγ ΘΕ ἴο ὈῈ αἰθβδγεπην ρυποίυδίεά, οΥ 
δπιεπάεά : Ἴρκπ, Θ, Πυ. (866 θεῖον); ἫΝ (Ἐ εἰβίκο, [,6 7}; ον πὸ 
(Βι.); ὍΝ σῖδι δικ 9 (Β6.Κὶ (41:.), Εἰοδίες; ορ. 9 σι }γ δα ῤδο 
ι)0]. 
ΓΝ Ὁ] - αὐλομέ οὔενάῤαι οἵ, ῬΒ. 4261, 1ν. τἹ (Ὁτ. 

162). 53Π, ἰπ Ἰαῖς ΗςΌ., ἰ5 το εἶδα οογγμῤέζν, λανε, οεκά (Νεδ. 
1Ἴ 1); εἰβθινβογα ἱπ ΟΤ οἵ »ιαδεγέαϊ ταῖπ οὐ ἀεϑβίγιοξίοη ; οἴ, 1γῖ; 

αἶδβο Αγαπι. ὉΠ, ἴο ἀειρέ, ἀἰεεένον, ἴγη. 4ὮὉ 633, ΕΖε. 6121, Ηρ. ἴο 
δδ ἀρείγονοα, Ὦπ. 25 65 γι; κσπ, Όη. 633 χανε (οἵ δὴ οὔένοσ 

αραϊηβῖ ἃ κίπρ). [Ε]ομῖες πῖπς μθ τὰ ΠΌΝ ἕον ΤΝν).] 

ΓΝ ὙἼΝ52] ραν  ονι (Οη. 4195): ον {δε «2. 6. θαΐογο 
ἃ τεῖϊ. οἱ., υῖτἢ οἰΠρ86 οὗ ἐλαέ τολέολ, οἵ. ες. 25, Ρ5. 656 (α-Κ. 

130). ( (Θ) ἄνευ ἐμαυτοῦ (1.3) ὄψομαι, σὺ δεῖξόν μοι. Ὅχ. 
Βε., ποννενοῦ, οπιθη ἴδ νεῦβϑαβ 80 88 ἴο πηδῖκα ἰῆδπὶ οοπίδίη ἃ 

οοπξεϑβίοη οὗ βἰῃ: ἬΝ) (ογ Β6. ὍΝ δε θκ) Κη πγὸκ 5 
(Βο6. αἴενγ Ἐ ἰ εσγανὶ ΤΝΌΠ ὈΝ) ΠΊΠΝ  ἫἩΡ ὄπιν μϑ (Βε. ὨΝΒΌΠΠ) 
Ἢ πῆρε: 17 (ποτα 18) οὴς ὑπαὶ βδἢ ἰο αοά, “1 πανὸ ᾿εὰ 
ταγβοϊξ ρ, 1 νν ἢ] πὸ πλοτὸ ἀ6α] σογγρΥ ; 1 5866 ἴἰ (ἐ.6. 1 5ες παῖ 

Ιπᾶνα βἰπηθά, ἀπά ἄδβεγνα ρυπὶβῃπιχεηῖ, Ὀυῖ δἀηντεηρ᾽ τΠδὶ Πα 

“ἄοεβ ποῖ Κπον [ἢ πιπὶς 15 τρῃι᾽ : Β6. 161 πᾶνε βἰπηεά), ἀο 

ἐῆσες ἰοδοῦ πιὸ (50. ΠΟῪ 1 ΠΊΑΥ Θβοδρα ἴῃ6 οοῃβϑαυθηοαβ Οὗ ΤΥ 
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5ἰη), 161 πᾶνε ἄοπε υπητγίρμίεουβηεββ, 1 1} ἄο ἴδ Ὧο πιογαβ."ἢ 

Ασροογαΐηρ ἴο Ὦμ., ἴῃ 8:5 Ὁ παῖ ΡῈ οἰἵπεσ υπάογβίοοά οΥ 
ἰηβετίεά ; θυ ἴῃ εἰξμογ οδβα ἼΘΝΠ δ Ν δ 15 Ἵχίσδογαϊπαγυ Ηθῦ. 
ἴον “1 ομα βαϊ ἰο αοά": ἴῃ τὰ δ3πιῖ, 02 ἰ5 αϊτορταρῃεά, 

δηᾷ Ἵν» γ᾽ εἴ 5 Ἢ. 

43. “15 δα ἴο τεοοπιρθῆβα ἴπεε δοσογαάϊηρ ἴο Ζᾷὰν (δπιρἢ.) 

)υάρπιεηϊ, {πα που τεξιβαδὲ ἰτ (ατί ἀἰββαιβῆθά ἢ} ναὶ Ηςδ 

ἐἶρες ἀο)Ὁ (1 58ὺ {Π15), ἔογ λοις πιυβὲ σβοοβθ, δπά ποῖ 1 (ψῇο 

8π| 58ι15Ηῆε4); ὅδν, ἵδη, ννυμαῖ ἴδοι ἱκποννεϑὶ" (.6. ργοροβε ἃ 

7υβίενγ βγβίεηι οὗ γβοοπιρεηβε)! 850 ὉΪ. Πε]. Βα. ἽΦΡΌ : οἔ. 
ὮΚ -- ἐπὶ ἐλθ νιϊιαὶ οὐ ἡμάρυμσηξ 977 (ο3δ τοἱδ 2711); δηὰ ὈΣΌ, αη. 
4183 φῃηά 2 5. 338 ὍΣΝ ὉῚΘ ὈΡΨ ἪΡ ὅ ὈΡΌ ΠΞΡΌΟΙ 3 Ὅ», 
τ] 18 ἔδηι. 5ζ., τ ἰτἢ τΠ6 ἔογος οὗ ἃ ἠδυίογ, γείδγγηρ, 

ἴο 8δη οδ͵εοῖ υπάογϑίοοά ἔγοπι ἴπ6 σοηϊοχὲ (ορ. Νυ. 239, 1 5. ττ; 

δηθὰ 566 6-Κ. 1352): Βα. Ὀὰ. Βε. δε", Αἡ οδ]. οὔ ΠΌΝΌ 15 πιαοῖ 
ἀεβίἀεγαίεά : ΒΙ.1, οἰενεγῖγ, ΠΌΝΟ ΟΝ 51 3. Ὁυ. Βε.’ (Βε.Κ 
“φ6ά 1. ρεὉ. 38.) (Βε. 7 ἸΠΥΨ οὐ ᾿Ό ΒΕ) ἰΠηΝππ ὈΒΙΘ 15 Ὀδυδ ἼΟΡΌΣ 
“ἐ 58.411 ἢ οἡ {8 γ δοοοιηῖ [Ὁ] γτεοοπηρεηβα, ἴπδῖ Βα γεΐυδβο (9 5: δγ' 
τυογισῶνγε: Ὀὰϊ ἢ ἴογ ὈΝῸ 33) πὶ (1π6 ρεηϊζεπὶ βίππεγ οὔ δῖ, 
δοοογάϊηρ᾽ ἴο Ὠ.᾽8 νίενν οὗ (παὶ ν.) ἀεβίγα (ἴο 6 ἔογρίνβη) ἢ" 
Δραίηβε [6 56η86 Οὗ ἼΘΡΌ ; δηά οἵπεγινῖβα ἕαγξείομεά, [ΕΒΓ 
Ρΐδοαβ 2 ΠΡ ΠῚ Ὀεΐογα ἽΌΡΌΠ, δηά βυρρ!ϊα5 ἴῃ6 ψογάβ ν τ 

ἃ ΡΔΑΓΆ11εἰ ᾿ἰης ὙΠ ΠΩΣ ΠΕΣ, ἐγεατίηρ' [Πα αἰπεοἢ [815 οδταϊηοά 

85 ἴπε οοποϊιβίοη οὗ πὸ ἀϊδρυΐδης᾽ 5 ΘΠ ]ΠΘηρε ἴο αοὐά (θερτη ἴῃ 

810), ὍΘ γεπιαϊπάεσ οἵ 88 (ἔγοπι ἼΘΡΘΜ ἴο "1 Κθ0}) οοπέαίπβ ΕἸ 5 
οοπηπιδηξ οἡ ἴῃ 6 ομα!]θηρε: ἤογα Εἰομίος σοαάβ ὨθΦν ἔοσ πον 

δηάᾶ )ὴΝ ἕογ “); δπά τεπάδγβ, Αρρεὰγ ἴο ἀϊβρυῖς υἱεῖ πιο, 

Απά 86ὺ ψνῆδὶ ἴδου Κπονεβδὶ; Μυβὲ ἢδ6 δοοογάϊηρ᾽ ἴο (ΠΥ 

ἡ) άρπιεηΐὶ τερᾶν (445 Εερίπιεης ἐῃσθη), 1 βοπιθιίηρ᾽ ἄο65 ποῖ 

ΡῬίεδβε πες, 50 ταὶ ἴοι. σῃουϊάοβὲ οἤοοβε δπά ποῖ ἔπε 1 ογά. 

ΗἰρὮΪν οοηδοΐαγαί!, ἀπά ΝΣ 15 δριαῖηβί [ῃ6 ὑϑᾶρὲ οὗ [Π6 Ῥοοΐ, 
ἐχοαρίίηρ ἴῃ 2838, ὙΤηα ἰαϑὲ οδ)᾽εοϊίΐοα οουἹά Ὀ6 ἀνοϊάεὰ ὈΥ 

τεδάϊηρ, («ἱτἢ 1.6γ} 5ΝΝ ἔογ ν)..] 
35. ΦΞΦΙ] νῖτα -- 5 [6γ. 316 (6-Κ. 533). Ηεγο δὴ ἱπέ, 

05. ΗΪ,, ψνῖε ἐθα ἕογοβ οἵ ἃ βυβδβίδηϊνε, δ5 76γ. 216 (απ]ε85 ΠΡ 
6 τϑδά), δηά στ, 10. 255 (566 .). ὮΣΙ: (ΟΙ5ἢ. 8 τοῖς, 
Ῥ. 359, Βυ. Ὠυ.) 5 ποῖ Δη ἱπιργονθηιδηῖ. 
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36. ΔΝ 1] 1Ε σοτγεοῖ (45 "3 ὲ, πῖν μεέλεν (ἘΠ Ῥαΐεγ πιῖ), ἰβ ουἱ 

οὔ ἔδε αυδϑβίϊοη), οδῃ Ὀς ἐχρίαἰηδά, ἰξ 566 π15, ΟἹ 85 Ὀγ Ὑν εἰζϑεί. 
(5εε 5 ἰΙοῃρ' ποίϑ ἰῃ Ὠδὶ. σα 100.) 85 τ ἱπιρέ. 55. ἔγοπι Ατδῦ. 
δα»γά, ῬτΟΡΕΓΙ͂Υ ἴο φορ! τι, Ἐβρϑοία!ν 85 ἃ γεζμηρεοε οὐ σωβῥίίαπέ 

(ΞΗεΡ. Ἃ: οὗ. 5.9} οἐλό.9), ἀηά τδεη ἴο ἐρμέγεαέ; ἴῃ οοπιπιοη 

ι.56 ἰπ {πε Ηδυγδη ἰπ (18 βεῆβο (ρξ. δὲΖ, δίμᾶ, 1) τὸῦ, λανό 65» 

ἐγεαέσα; ἱτπιρῇ. γοὐξ, ἐοδὲ, ἐαδῆν ([εηλ.), “δῖ; ρίυτ. γεδῆ, γαδόν (ξετα.), 

ἐοδῆ, ἑαδόη (ἔδτη.), πδδὲ : Ἀ15 οο!]Ἱεσίοη οὗ Ηδυγα ροθηιβ, 5805 
γνεῖξΖϑβι., οοπίδίῃβ ΠΙΔΩΥ͂ Ἔχδηιρίεβ οὗ {π656 ἔογπιϑ). [{ 1815 
ἐχρίδηδίίοη 5 γἰρμῖ, 33 11} πέδη παγα, 7 274» (αοα) πὶ ]οῦ 
τΔΥ 6 {τεά, Βαϊῖ (ῃς Ἔχρίδηδίίϊοη νου Ἱά Ὀ6 πιογα βδιβέδοϊογυ 

1 ἴο ομέγεαξ τε ποῖ (85 δρρεᾶΐβ ἴο 6 [ἢ 0856) ἃ ταϊδίϊ να! Υ 
ταοάθγῃ ἀϊδιεςιῖοβὶ βεηβε οἔδαγγα. [3, ἰπ ΣΝ 3, 15 ἐχρ δἰπβάᾶ Ὀγ 
γνεῖΖϑβι. ἔγοπι ἴ86 βαπὶ ψὶ ργορεσγίυ, ὥη θημέγεσίν ἐο »ν ἰογά) 

ΞΞῚ ΡὈΓΔῪ τὴν ἰογὰ (οἴ, Ζ6κ. τοῦα, δ), Ὀυϊ 15 οἰμεγινίβε Ἔἐχρἰηθά 
Ὁγ ΚόΒΙεγ ἰη ΖΑ ΤῊ, τοιό, 26. ; ορ. ἐδ. 216.] Α ν]5ἢ} 15 αἷβο 
δχργεββαα ὉῪ ΖΓ, 3΄νιὲ [Π3) ΝΡΟΣ 3 ἘΞΕῚ ἤὉ 0 (8 ἃ ἀουδῖα 
τεηδογίηρ οὗ 38), οὐ, δοοογάϊηρ ἴο δποίποσ γεδάϊηρ, 3. 

δ ἼΠΕΠΝΙ; δηά ἰΓ τὰ δπιοπὰ ἱ Ῥογῖεβ δὲ (77 ομῖν . .. 85 
Ῥ5. 139,9). (ἃ οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ (μάθε Ἰώβ), ψβεπος ΗἸ. 538 (Ξ 
λοιοδεΐξ, 45 ἴλ ἰαῖα ΗδΌτονν 848 Ὠη. 1:οὔ- 31, 5ε6 Ζέχζ.), ϑνῈ. Βι. 

Ὡρὲ (48 25 «ὃ 41.); 8. Δι μ,.9, οΓ α ἐγμέλ, ἤθπος Μίοῃ. Βα. 
(““Ροββίδιγ ᾿) ἸϑδΣ (428); αγᾶ,. Ὁ)ϑιε, Βιι.. οι. "3" (580 Οο. 
Οτπηπιθ, 51.) 45 ἀϊπτορταρμά ἔγοηι 355 Ὡγκς. Ὁ. (αἴτεον (π μάθε) 

. ἽΠῸ ἴοσ ἽΠ2": Αἢ (δβϑιιπιίμρ 3 ἴο Ὀ6 ἃ ῥδγίοα Ὄχργαϑβίηρ ἃ 
ψ 58}, 184 700 τνουἹὰ 262 ᾿ζγεδοῖ δὲ τοαγνιο ἴον Ἔνεγὶ 

ὯΝ ΣΝ ΓΔ ΘΣ Ὁ] ΤΒογα ἀγα ΠΊΔΠΥ͂ σ8365 ἴῃ ΜὮΪΟΝ 
ἃ [ὰ5 ἴπ6 ἔογοα οὗ ἐπ ἐδα σαραοξέν ογεε ας (205. Ἅ, 78, Ρ. 88), 
δηά 5οηλ (22. 74) ἰῃ μοι (αΠ|658 5 βῃου!ά Ὀε γϑαά) ἰξ ἀδηοίββ 
ἐπὶ ἐλ γόγπι οὐ, ὧς ἷπ ἃ οοπιρατίβοη, 58. 3739 ἀπά το' [ζ}3 105 
{Ρυῖ ἸΡὉ5, 15. 516); Ῥυϊ [ἢ]8 ραββαρξ (“"ὉΥ τϑάβοη οὗ δηβνγεῦβ 

πη 1026 οαῤαοίέν 9,7 ὈΔυρΉ πιθη ἢ δηά 264 ρὸ Ὀαεγοηά 

1π686; δπά ἰξ 15 θοϊζεγ ἴο γεαά ὙΝ9 ὈΥ τεᾶβοῃ οὗ δηϑεῦβ 
ἐἔέξο (ἸΠοβε οὗ πδυρθν πιο (9 ριερηδπηξ ἃ5 ἴῃ Ρ5. 185, [5. 
294 633: Ζόχ. 4554); 80 2 ΜΒ85, ΟἹ. Βε. 8ι. (ἃ ὥσπερ οδη 
Βαγαϊν Ὅ6 οἰϊεά ἕογ 5: ΕΝ. γεδάβ “3, Ῥυΐ 511} Πα5 δέξο 1). 

[ΠῚ Ὶ 88 2ιδ; δυὲ [Π6 δῦβθηοα οὗ {πὸ βυβῖχ Βαγα 18 3118- 

41 
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ἰοΐουϑ.} (ἄ ἴογ γηϑιτὶ δ}, μὴ δῷς ἀνταπόκρισιν τι ΞΘ Ἀ δα; 
ἊἋ ρον δ Ἰ)ο -- ΘΠ " ϑις ἐν ῥα ἀράν μέσα τῃ ξ «ς- 
48 Ε. Οατ. αἴον 85 Ὡφπην θη, ““ δηά 262 Ἀέρα "οί δδ γϑοξοηιραῖ σπεοτα᾽ 
ΠΑΌΡ ΒΥ πλθη" νηοῦ, 85 Βυ. τγεπιαγίςβ, νουἹά ἕο! ]ονν 61} δες 
Ὁυ.᾽5 ἽΠῚ ἴῃ κ, 

37. ΡΟΣ Ἴ2.2)2] 9.0. ΒΞ, 658 2733 (ρυδ), Νυ. 2419, [,4. 215 
(883), δῖοι, 88 ἔμ ν. 18. γεῖγ βῃογῖ, 18 ργοῦδον, τυ Βυ.; ἴο 

6 ἰπβογίδά δϊος ρον. [,ων, Βε.Κ 5ι. οπιῖξ [ἢ ἔνγο νογάβ νε - δ. 
[ΠΟῪ τὸ βεγδδρβ ἃ ρἴοββ οὐ ν.3; Β[. Ὀυ. οπιὶξ αἰϑὸ Ὁ; Ἀυὲ 

5 158 γγιπαλ δ! θεῖον τὴ ἰθδη πυἱίπουξ Ἔ)} 
5} οἷ, οὐ 323. 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΥ͂, 

2. ΓΙ ΤΠ ροϊπῖβ οα ἰο ὃ... 9. 9. 2, 85 339 135 αἱ. 
Ὁ ὙῊ ΓΒ] (Οτὴ βαγαϑδὶ ἴπου, “" ΜΥ τἰρῃϊδουβηθββ 

͵5 πιούὸ ἴδῃ σοα(᾽ 53) 5ο Ὠ οἱ. ; δηά Εν. Ξκυνείδητ ιν, Ὀυϊ ἰγεδῖ- 
ἱπρ' ΤΠ ιὲ 45 ἃ βιιδογάϊπαϊς οἶτο. οἱ., ““ Ζλέιλέηρ, τα... ." Ὁ]. 

Βιυ. Πυ. “Οἵ οβ]]16ϑὲ βου 1ξ, “ ΜΥ τἱρβίεοιδπηθββ Ὀεΐογε [1Ὁ, 
4} η.] αοά᾽Ρ ἐμαῖ," εἷς. : ΟΝ ( πἰοἢ ἄοε5 ποὶ ὉγΥ ἰΐβε πηεδῃ 
οαϊῇ ἴοτ (ον 59) (Ὁ πο; [6ρ. ὁ ἼΩΝ), το δε οαλϊειῖ, 15. 45 το} 615]; 
ἴδε εἰΠρ56, βοννενογ, πηαῖζεβ ἔπε οοηϑιγιοίίοη μαγά. [Οη εἰἴμοῦ 

νίενν ἴῃς 5{}}6 15 αὐν κνδγά δηά ἼΘΝΕ 5 . . . ΠΌΝ ἰβ. Βοδγοοῖν 
8ῃ εἴερδηςβ.ἾἹ (ἄ (δίκαιός εἰμι), 5':1ῈἘ (ἰυϑτϊοτ 5πι), ἐι 6 (απ|ε55 
ἴῃς ΝΝ. ραγαρῆγαβἝθ) ἜΡΤΕ ; 50 ΟἹ. Βο. 

3. Ἰ9Ὁ] «οἴ, τ5ὲ 22. 

ἽΠ] ἱπάϊγεοξ παγγαϊίου (νἱπουϊ .5) αῆεγ ΠῸ: οἵ, δδῖϑ, Ῥᾳ, 
645; δηὰά 5ε6 6Ο-Κ. 157γα. Τδε ἱπάϊγεος οδηρεβ ποτα ἱπίο πὰ 
ἀϊτοσὲ παγγαϊίοη (ὑ9Ὲ) : ἐπε ορροβίία οβδηῆρδ ἰῃ το ΝᾺ 22:19 Γ. ὁ 

[νἱερ δι πΌ, 6ρ. δ}}) πῸ, 4115]. Οτγᾶ. Πα. Β6. 81. Βα. ὅ. 
ὙΓΝΌΓΤΩ] πιορε ἐλαη τᾶν (Ὠγροιπειίοα!) σύν τὸ πιοσγα πδη ἰδ 

Ιπά 5ἰππεά: οἵ, Ρ5. 183, Ῥεγδαρβ (Βυ.) ᾿ΝΘΠΌ (6 ἱπέ. ἂς 
ΕΖ. 3313", [Επεϊοἢ ἀνοϊάβ ἔμεβα γαίμεγ ἀουδίξι! Ἰοσυξίοηβ 
ὉΥ τεδάϊηρ' ἰῃ Ὁ ΝΠ ὉΝ ὅγδμ ΠΟ, ορ. 73; δυϊ ἰ5 (15 ργορδδϊς 

Ῥείοτε ν.5}] 

4. ΧΩ ἜΘ Ν] ἴῃ ρέοβε 3 Ἐ 30π (1 Κ. 125.16 αἱ.) 
ὙΣ ΓΝῚ] [Ὁ νὴ ποόν προ: ορ. 322 (1 Ῥ»Ὺ ἀπά ποῖ ΣΝ 

͵ἰβ ογρίπαὶ ἐμεγο). Β6. 7 ργαίεγβ χγὺ, ζάσωρὴξ: απ ἐὰν ἐλοιςρλές 
τοίξλ ἐλεε]. 

5: ὈΨΓΙ] [3653 218... (4}} ΕΠ): ἴῃ 100 εἰβονῆδγα οἠΐγ. 

3851]. 
ό. ἸΣΓΟΡΘΓΥΤΤΟΙ ργεβυρροβίπρ ὅ»85 (ὦ-Κ. 646), τπουρᾷ 

ἴδε ἔογπ ἱπ 56 ἰ5 αἴ νναγβ ὄψῃ, εἴς. Ἑά,, ργοῦΔΡΪγ, ΒΕ, 

᾿ -“΄ 
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Ἴ2] Ξίγοπρεν {πδη ὁ (779 2217), [νοι ἰ5 το μθγα ὃῪ 2 Μ55: 
ορ. 9 στὰ]. 

8, Ῥ Ξυρρίίε5, ἔογ ἴδε βεῆβε, ἰπ 5 ποοϑδίξ, ἰῷ Ὁ σάδωοαδέξ: 
50 ΕΥνν. 

9. ὈΡ""] δε ρΐ. π᾿ δὴ ἱπιεηβῖνς βεηβς (6-Κ. 1246), 85 
Απι. 35. [Βιυὲ ἃ ρεγβοηδὶ ἴδθγηι ὈΡὶ» (Μ5 Ὁ 365; ςρ. 76γ. 228) 
18 Ξυρρεϑβίεα δγ 186 [|| ἰπ ἢ, 80 (τῶν ΘΣ' Ἐ.] 

ἽΡ.»)Ὁ] ““Ὑνμείμεγ (ῃ15 15. τ ρθε ἀϊπιϊηρυΐϊθπεά 45 ΗΙΕ, (ἔος 
“ἴο ταῖβα ἃ ογγ᾽ (6α-Κ. 534), 50 οὐἵυ μ6γθ), ννα πγυβὲ ἰεανα ἴο 8 

Ππηρυ πεῖς ἔδε!πρ' οὗ {Π6 βογίθε ψβο ἰηβεγίεα {πὸ ν᾽ (Βι.). 

Ὁ] Ὁ 50 σοηβίβης πιδᾶπβ “δον {παᾶὶ ἰξ οουϊά 

Βαγάϊγ ανὲ βυρρεβίεαά {πε ἰάεα οὗ φγεαέ γεόηι; ἰὶ 15 ἀουδεξα! (ἴπ 

τε 5εη86 ργωηπάσυδ ἐνβϑη ἴῃ 429; δηά ἴῃ ἴπε6 56. που ρ ἢ υβεὰ τίη 

οοἰἸδοιῖνεβ (45 ὮΨ, δπρ, 2), ἰξ 15 οἰἴμπεγννῖβε νϑγὺ γάγα (3 Ὅο, 

Ῥ5. 488), ἐχοερί ψῆεγε ἰΐ τὸ οὐέρύ, ολέφ οὔὴοθν, ἃ5. ὈΤΙῸ 2 ([π 
]6γ. ἀπά 2 Κ. 25 ἔογ {πῸ δαγίϊεσ Ὁ ΤΠ2 ἽΦ οὗ (η.), 533 Ἴο "3, 

]6γ. 2918 (2 6χ. 913). [ΙΓ οτγτγεοῖ, ἰξ ἰ5 τπιι|5 ἱπ ΔΩΥ σᾶ56 δπ ἀπυκιιδὶ 
56η586. Ηδξεποε Βιι.. (““ ρεγῆαρβ᾽), ΒαῈ. Νίομοϊβ, Ὁ) (45 13); οσ 

ὉΣῪΞ9 (85 345). 
το. Ψ. . . Ὕ2Ν] 50 (τ (υἱεῖ με ἴα 1) ΦΈΠ: ὦ... . ΤΟΝ 

Ὗν; 50 Βα. Οο. 81. Τῆδ οἤδηρα ἄοαβ ποῖ 566πῚ Πϑοαββᾶγυ: 

ἴῃ 19 δὴ ἱπάϊνϊυα! (ἼΟΝΠ: α-Κ. 1446) 5ρεαᾶῖκϑ ἔογ δἰπιβοῖγ; ἰῃ 11 

ἢς 5408 ψῆδΐ ἰ5 δρρί!σαδ]ςε ἴο Πἰπιβε ἢ ΟΠΪΥ 845 ὁπ ἀπιοηρ οἴμοσ 

πιδῃ. 

11. ΜΡ] το ὈΒΟΝ Ὁ (6-Κ. 683), ἀπά ργοθδθῖν δῃ ὀγγοῦ ἔογ 

τ. (ἃ ὁ διορίζων με, ψβεποα ΚΙο. ὉΡΡΌ, Ψῆο αὐἰξεξίνριεέολσε τς 

»“ἶὈονι," εἴς., νοι “’ ἄδβεγνεβ οοηϑίδγαίίοη " (Βα ), ἀπά πιᾶὺ ὃ 
τίρδι. 

ἼΣΘΣΓΤΟΥ ...... τ. 117; 6-Κ. ττόκχ. 

12. Ὁ] [5οπιὸ (ορ. Βι.) ροβίυϊαϊς ἃ ἰεπιροταῖ βἜῆβε (ορ. 

3) ἴον ὩΣ δεῖθ, δἃ5 ἰῶ 237; Ζέχ. ἄοες ποῖ γοοορηΐζε τπ6 

τιδδηΐηρ, δηά ἰΐ ἰ5 βίγαηρε παῖ ἴξ, πὰ Ηδῦτεν 85 ἰη Ασδδίς, {πε 
Ρατγίϊοῖα ναβ ἰδπιρογαῖ, {Π15 πιδαπὶπρ' 5ῃου!ὰ ῬῈ 50 5311» ΠΕ] δηά 

ἀου δι! γ δἰϊεβίθά: 6.--Β. οἰῖα ἔογ ἴὶ 8. 146 453 665 132}, 
Ῥυϊ ἰῃ Ῥ8. 132} (Π6 56η86 15 οἰδαγίυ Ἰἰοοδὶ; ἱπ ἴῃς γεπιδὶ πἰπρ' 

Ῥάββαρβ, 88 ἰπ ἴπεϑε ραϑβᾶρζεβ ἰπ ἰοῦ, ἴπε ἰδϑιηρογαὶ 86ηβ86, ἰξ 
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ΘϑἰδὈΠ5ῃεά, του]ά θὲ 1π6 πιοῦα παῖΐυγαί; ᾿πουρ ἢ Παγα ἴῃ ρδᾶι- 

εἰσυῖας Κό. (11. 4721) ἔδε 8 ἔπαὲ ὮΨ δρργοδοῖεβ δη ἐπι οργθηζζαὶ 

ἔογςε]. 

[πὴ Ι Ὁυ. (ερ. Ῥεαΐκθ) ἐδίηκβ (5 οἴἶδυδε βῃουϊά, 1Ὲ 
ἴδ ν. θὲ ἰη ρίαοο, βίδηά δ πα ἐπά οὗ (πὸ ν. ; Ὀαυΐ 5ἴποα βοῇ ἃ 

{γδηϑροβίτου ψψουὰ Θπεγοῖγ ἀδβίσγου {πὸ Ὀαΐδησα οὗ πὰ ν., ἴἴ 

οδπηοΐ Ῥὲ τεραγάβα δ5 ἃ βοίυξίοη οὗ {πε αἰ Βίου{165 σιιρρ εβδῖεά 

ὃγ ἴδε ανκναγάηεββ οὗ {π6 βία (5ε6 ἀρονβ). [{ {15 15 ἴο ῬῈ 
ἱπιρτονεά, ἰξ 5ῃου!ὰ ταῖμογ Ῥ6Ὲ ΌῪ δπιοηάδίίοη οἵ ἢ, 50 ἐπαῖ ἰΐ 

γ᾽ οἸἀ5 ἃ παῖιγαὶ γεάβοῦ ἕο ΠΩ} δ; ὉΓΠ ΠῚ, ὄσοσιεο 97 ἐλ ῥγὲαα 
97 ἐλεὲν ἐλοιρλίς (οτ, ῥμγβοσός: Ῥ5. 1305: 1), νου δὲ δαβυ, Βαΐ 
ποῖ αἰτορϑῖπεγ βαιϑέδοζοτυ.) 

13. ΤΙΣ] τὴν 15 πιδβο. : τά. ργοῦδοϊν Ὁ (Πα. Οο. 81. 
Βυ. Βε.Κ 41ι.). ΒΙ. Πα. (“Ρεγδαρϑβ) Βε.Κ αἷε. ἰπβεγὶ ΓΕ Ὀεΐογε 
τὴ (οἵ, δὲ Πρ, Ῥγ. 175); θαΐϊ τη6 πιο βδῃεγαὶ ἐν ἰ5 ργεἔεγαθίβ. 
1μεγ, Βε.7 ὈΠΡη ἽΝ, 

14. ἮΝ] ΞΞ βονν πιυοῖ [ε55, βθη 9 . . (Ζ6κ. [ΞιὉ. ἣκ 2])» 
85 ΕΖΚ. 15ὅ: 50 “δον πλοῦ πιοῦα, ἤθη... 7᾽ Ργ. 215,2 5. 

41 2 ορ. "5 ἢ, 1 5. 23δ, 2 Κι κ'δ; ΗΙ. Πεῖ. βεγθ δηά ἴω Νεδ. 

915 τἀκ6 "5 ἢϊξὲ ἃ5 τ γϑα, ἤδη [265. 5.0. "5 ἢΝ]- : 

ἼΓ] “((λ41) τποὰ Ῥεποϊάεβε μῖπι ποῖ." Ἱπαΐϊγεσξ Πδγ.» 
85 ὅδ. [Το οἴοβεπεββ οὗ ἸΣΦΤΙ ἴο ΠΣ 15. ἃ {1116 βιιϑρίοίουβ ; 
δυϊ "»η (Β,.) ψουϊὰ θὲ δαι!}ν 50, ἀπά ννουϊὰ ἤπα νοῦν ῥγε- 
οᾶτίουβ βυρβογί ἰπ πε καὶ σώσει με οἵ (τ᾿5 ραγαρῆτγαβε οὗ 18: 14,] 

ὙῚ] Ρεγῖ. θυ. (ἰακίπρ᾽ {πε τνοτάβ 5 ΕἸ 805) Βε. 51. Ὁ11, 86 
σὴ (.ΞΞ Ὀ6 ταβίρηεα), ἔογ [“Ἶ, ἂ5. 5. 477 ΤΠ δὲῚ (1 Ὁ Ὀογπη τ). 

δ ὈὈΠΓῚ] ὑθήγι (ἔγοπι 51Π) οὔ Βδγα ἴο τυαίΐ, Βεποα Βι. Β6. 

εἰτμος 19 ϑρ᾿ΠΠΠῚ (Ρ5. 377) ογ (ποπι ἡ ὁπ.) “ΠῚ ΠῚ οὐ ὅΠ τὰ, Ηον- 
ὄνογ, ἰῃς ΗΪ ΠΡ. πιδδηβ ἴο τοαΐζ οὨἷγ ἱπ 5. 377; ἴῃ Οδ] [858 
16 5δπι6 πιεδηΐηρ, 16. 355, Μίς. 1132: 5οὸ νὰ σδῃ Βαγάϊν Ὀ6 βυσγα 
παῖ τῆς Ῥο6] δά ποὶ ἴπ6 5δπὶ6Ὲ πηδδηΐπρ' 85 ψῈ]]. 

15. ὯΝ ἫἼΒ ΓΝ 2 ΓΙ] Τῆε ροϊπεϊπρ' δηά δοοδεητυδίοη 
οὗ διὲ βσῆον πᾶ ἴῃς ρυποϊυδίοτβ πιδάς ἔνγο οἴδυβεα οὗ {Π6 1ἴπ6, 

υηδετοίαπαϊηρ βοηια ννογὰ αἴζεγ ὅπ; δπά παά πο ἰηϊδηξίζοη οὗ 

δάοριϊπρ' {πὸ ἱπιροβϑι 6 σοπβέγιοίοη οὗὨ σοππεοίίηρ' Πὲὲ αηὰ ἽΡΒ. 
Φ ΤΌ. ὝΨΌΝ ΠῚ Νθ ΘΝΞ ὈΥῚΝ ΠἼΝ (πᾶ πονν, θοσδυβε (1 ἰ5) α5 
16 Βα ψογα ποῖ, πἰβ δῆρετν νἰβί 61); οἵ, θη ΕΖγα, "δῶ ϑΏΦΩ ἴον ΠῚ 
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: Ἣν ἸῸΝ ἼΡΒ Ὁ ΠΟΌΠΠΣ Μθῦ ἬΣΨ3 ὈΣἼΘΊΝ ΦῚ « « . ἸδΣ ἼΡΕ δ ΠΡῚ τὸ 
ΚΙπιοῖῖ, ΛΠΉΚΌΠΙ ἼΔ) ὩΝΕ 5Ρ ἸῸΝ “Π' ἼΡΒΕΡΤΙΌ ἐ.Π ΓᾺΡ ὈΥΊΘΊΝ Τῦ; 
ΑΝ., Βυῖ πον, Ὀεοδυβα (1 5) ποῖ (50), εἴς. Ὠεῖ. ἰη ναΐῃ 

αἰϊεπιρίβ ἴο ἀεέεηά (Π6 οοππεοσξίοη οὗ δὲ ἀπά ἽΡΒ ὃν ([ἢς ἀπαίορῪ 
οἵ Αταῦ. ῥαΐδα, ἩΒῖοῖ 15 βοπιδίίπηε8 [ΟΠ] οννοά Ὁ ἃ δηϊίε νεγῦ 
(ἢ ἐχαπιρίεβ αὐοίεα ἔγτοπι ΕἸεβομογ); ΡΒ δ, ἕακθη τπυ5 

τορϑίβογ, ἀγα βἰ ΊρΙυ ἱπιροβϑί 6 Ἡεῦγεν. Ὦ21. (48 Ενν. Οϑηερ.), 

Ὀασδυβα ἴδ 15 ποῖ (ἴῃς οαδ6 π41)---οὐ (85 Εντν. 8 3216), θόσδιιβα 
ἴδετε ἰ5 ποῖ (αυρῆς ἘΠ41}---5. τυγαῖῃ Πδὲ ριυπίβμδά: Ὀὰΐ θοΙ᾿ 
1π656 γεηάδγηρβ ἱπΊΡῚῚ δὴ ὑη-Ηεθγαὶς οοπβίγυσιίοη ; δηά ἴῃς 

βεοοπά ψουϊά, ὈΥ ἀπαίορυ, τεαυΐγα (Ὀεΐοτε ἃ γεῖ. οἴδυϑθ) δ, 

ἰ5 πονδὺ βἰπιρὶν ““ποιμίηρ." (ἃ (Θ) (οὐκ ἔστιν ἐπισκεπτόμενος 
ὀργὴν αὐτοῦ), Σ᾽ (ἐπιλογιξόμενος), ΗΙ. 5ρέ. Βα. Βε. ἸΒΝ ΡΒ ΓᾺ 2, 
Ὀεσᾶυβα δίβ ΔηρΡΘΓ Ρυπίθῃεβ ποῖ. Τῆς 5εηβα ἴδιι5 ργοάιιοεά ἰ5 

αυϊΐς 56ἰ5δοίοτν : θαΐ, ἰδουρῈ ΓῈ ἢ ἃ 5[. 15 οοπιπιοη Ὀεΐογα 

ἃ Ρῖορ. (α5 Εχ. 510), δηὰ ὲξ [ΟἹ] οννοά ΌΥ ἃ βυδβί. δηὰ ἃ ρατγί. 
αἶξο οοουῖβ (645 ἔχ. 336, ὥν. 141 ΓΟΡῸ ὅπ [ῈΠ), (Πεγα 5 πὸ 
Ρδτ4116] ἔοσ ἔπε ρίορ. 2γοοδαΐρμρ τἴ86 βυῦϑε., δηὰ ἽΡΡ ᾿Βὲξ δὲ 

πιαϑὶ ὃς τεδά. Οτᾶ. [3, [Αποίπεγ ρταπιπιαῖίοαί ροβϑι ὉΠ οὗ 
Ὦ ἰς πὲ ἸῈΝ, ἀές (2.6. [οὈ᾽5, 185) δηρογ, 5 οὔ). οὗ ἽΡΒ ; Ῥυΐ αἴκα 

νβεῖδον ψὰ ροϊης ἽΡΌ δὲ, ἘΠ ογα 15 ποπα {{ππ|ῖ ρα πίβ με, οἵ γοδά 

'Ἔ Ὁ ΝᾺ Ηδ ((οἀ) ρυπίϑποῖῃ ποῖ, μἰ5. ἀηρογ, [15 για 8 πὸ β86ῆβ8 
βυϊδῦ]ς ἴο ἔα οοπίοχί.] 

ἽΝ δ Ψ»Ὺ κΌΥ ἈΡ, ἴο Κπον αδοιέ, 85 Ῥβ. 418 
(ρεγβαρ5),6 τ. 3835, ἘΒῚ 15 ἐχρίαἰπεά Ὀγ Ὀεῖ., πιοβὲ ργδοδγίουβίυῃ, 

85 τιαδηΐηρ' σγρυραποο, ἰἰϊ. ουσγηἤοτοίηρ, ἔγοτα ἴῃ 6 Αγὰρ. μασάδσλα, 
ἴδε ργίπιαγυ πιθδηϊηρ οὐ ννῃϊοι 18 ἀεσιρηθαῖ ἴο Ὅ6 ἴο συεγηοτο. 
ὙΠα φοῤμαΐ τηδδηΐϊηρδ αΐα, ποννεναγ, νογὺ αἰβεγεηΐ, ἴο »παζό ἐδα 
τοίμαῖ οονα ὕογέλ ἴγοτπι ἃ τα κ- 5 πη, ἴο δείολ, τέθν σαἱωρενΐες, 

εἰς. ; 566 Ετεγίαρ, 5.Ὁ.; [δη6, 23994-24οοσ, ἴο 580 ποίβὶπηρ οὗ 

{πὸ 5 θΠ]Πἀπὲὶ θεΐηρ στοῦρ. Νὸ ἀουδὲ, ἢ ἃ (Θ) Σ΄ Ἐ, δπά 
πιοβῖ πιοάεγηβ, »ῈΒ Ξῃουϊὰ ΡῈ γεδά. Ὀοοοείυβ, Ενν. (1 » Ὁ 15 ποῖ 
ἴο θὲ τοδά τε (πα), ΗτΖζ. Βυ. μοέζν, ἔτοπι, ψ ὥσθ (οἴ. Αγ. Μαςῖς, 

τποοαξ ἴῃ ταὶπὰ ἀπά Ὀοάγ). [ΨἹῈ 15 οδγίδι Ὡν πλοῦ ργοῦδθ]α ἔπδῃ 
ΨΌ; ὃυῖ {δε ἰοχὲ δ5 Ἔεπιθηάδβά, δπὰ τ ἽΡΒ ἸΒΝ ἴογ "“Ἐ Ὁ (5εἪὲ 

Ιαϑὲ π.) 51} βαβῖδγβ ὑπάδγ δηὴ οδ)εοξίοη ἴο 3}, νὶΖ. ἐπαῖ ἽΝ ἴῃ ἢ 
νἰἢ οἰἴπαῦ »ῸῸ οὐ ΨΌ νεαίκδηβ [Π6 βθῆβα; Μὰ δχρεοῖ ποῖ ““ἢ8 

Κηοννεῖῃ ποῖ μμολ," Ὀυϊ “86 Κηοννοῖῃ ποζλέρερ' αὐ αἱέ δνουϊ 
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ἐγαηβρτοββίοη" [Ι͂ἐ ψουἹά ες δαϑυ, θυξ ποῖ νεῖν αἰἰγδοῖίνε, ἴο 
τεδὰ ἽΝ ἴογ ἽΚΟ ; Εἰομίεγ ἀνοϊάβ ἴθ αἱ ηου!ν οἰπεγνΐβο, Ρυΐ 
ἴ8ο υπαξιγαοινεῖν ; ἢς ταΐδίπβ ", δηά ἴῃ ἢ γεδάβ 83 Χ κρ) (Ὲ5, 

845 [Ὁ. 318): Απά πον Ὀδοδυβα ἰξ 5 ποῖ 80 (νϊΖ. [πὶ γου νναῖϊ 
Ῥδιςπεν ἔος Οοά), δἰ5 δῆρδγ μαι νἱβίϊε, δη ἢ μαῖῃ οαυδβεά 

εἷπὶ παῖ 15 σἱϊπους Κπον]θάρε ἴο οονσασ.] 

16. 051] δάν. δοου8. (45 979 2159) -- ο»εῤέέζν. 

ὙΤΡ ΓΚ.) ΠΕ ΠΥ, 85 18. 1135.36 (1ο πϑκα ἃ νον; οἵ, Ρ8. 
6616 ΤΡ ἸΧῸ ἼΦ), Ῥ5. 2λ'9, 1,4. 215 3446 (10 ἀδεἰβίοη), ΕΖζίκ. δ (ἰο 
εδἴ), 15. 1ο"6 (οὗ ἃ δἰγά); ἢρ. οὗ ἴπ6 εαγίῃ, αη. 412, Νὰ. 1τ65 
(1 Ὁὲ. 119 1. 

2) 56 οὐ 8,, ἄ (Θ)Σ' οτγομβοιυιβὶυ Ἴ23), 



΄ 

ΟΗΑΡΊΤΕΒ ΧΧΧΥ͂Ι. 

2. ἍΠΙ91] δὴ Αγαπιαίβηι: ἱπ Φ [ον ἡυοῖε8 ον τπΐ9 ρ85- 

βαῷε δῃὰ 158. 425, δηά ἴπ (ῃς Αἴεὶ (48 ροϊπεθα) 15. 515, Μῖς. ςδ; 
Ῥυξ ἴῃ ὅγγ. 3Δ9 15 νεῖν σοπιπιοη (Εχ. 1415, 15. 817 εἴς.). 

2 γ᾽ 

27] 15. 2810.15 Ὁ: ΡγοΌΑΡΙΥ ἃ αἰϊπιπυξῖνε ἔογπι (6-Κ. 

8 86, α. (ἰῃς Επρί. ἐγαη51.); οἵ, τ. οα 2 8. 13). 

ὙΠ] 15} ἡ. 

στο Ὁ] (ἃ ἐν ἐμοί: Β1.1 ατᾶ. Τὰ. 51. ἱπβετὶ ᾽ν Ὀεΐοτο πῆϑν, 
Βὶ.23. [Εογ τὲ ἔοτοα οἵ ἔμ ὁ ἰῃ γηρεῦ, νυ βίοι ἐνϑη ἴῃ ἈΠ ἰ5 ποῖ 
τπαῖ οἵ ροββεϑβίοη, ορ. 13΄. Ηοῆῇῃι.. υπηθοθββαγγ δηά ἱπὶ- 
ῬΓΟΡΔΟΙΥ τοπ δ κ0.] 

3. ἽΝ] 366 ου 325. [Ἡοβῖη. ὍΝ : ἱπιργοῦθδθίε.) 

γυτΊῸ Ὁ] 40, 2 5. γ (τοι ΘΟ". 17}, 2 Κ. τοῦ (-- 15. 

4755); ῬηΠΊΩΝ Ἵν, 4 ΟΒ. 2615, ΕΖτ. 415}, Οἱ {πὸ υδ6 οἵ [20 (τ ἱτἢ 
Ρίδοη. 8) 566, ξατίπες, Ζθχ. 5826. [Ηετγε, δβ οἰδαγίγ ἴῃ 2 Κ. τοῦ 
δηὰ (ςρ. ἴδε || ὩΨῸ) ἱπ ο. 3053 ῬΎΤΟΡ -- )ΡΌνι αἴας, ποῖ 20 αἴδγ 

(5ο Ῥεῖ. μεγδ) : ἴοσ 790 ἰῃ οἵἴμαυ ρῆγβϑββθ πιεδηίΐηρ' υπε, 566, 6.9.» 

Ὁι. 45,716. 20}.} 
ὌΨΕ] ““1ὯΥ Μαΐκεσ ἢ: 80 οἠὺ ἤεῖα (οἔ,, μοννεναγ, ἴῃ6 νῦ. 

Ῥε. 166). (ἃ ἔργοις δέ μου (-- ὯΨ80)1 [ορ. Ετίεά, Πεῖ. “ πιοίπο 
Ηδηάϊυηρπνεῖβε "]. 

ΡΣ ἸΠΝ] Π), ἴο ἀφρογίδε [153 π.], Δ5 ἴω 29 [), Ὦ ΤῸ. 
4. [Ὡ.ὯΣ] ἄς συνιεῖς, ψμεποὸ Κίηρ ()7Τλ δέ. χν. 80), [39.] 

ΤῊΣ] τῆς ΡΙ. ἱπεδηβῖνε [851 5. 2δ; ιν, Ῥυ. 2839; ΣῊ), 

15. 211; ΓΗ, 18. 404, ὅ5ες6 Ο-Κ, 1246]. 

5. Ὑ29] οἵ ἀοά, 85 3417: ἔογ ἔμ6 νψογά, 5ες 853 5. [(δ οπιΐίβ 
ἡ Ὅ23.} 

οὐ ΠΣ Ὑ33] 890 Θ. Τῇε δογηάεΐοη (δον δαιδῖες 

ΒΙΓΔΩΡΘΙΥ 20 Π5 Ὅ29 ΜΠ δ 25), {π6 βῃογίπεββ οὗ ἐδ 1π6, δηὰ 
: .» 
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ἴδε εχργαϑϑίοῃ “' βίγοηρτ οἵ πεαγὲ" (ἡ. 6. οὗ υπαἀογβέδηϊηρ), 81] 
Ῥοΐϊηξ, Βοννανεγ, ἴο βοηια ἔδιιϊε ἰῃ τπΠ6 ἰαχί. Βυ. 32 ὉΞ2ΠῚ ΠΣ 29, 

“ρΒ ἰπ βἰγοηρίῃ, δηὰ τοῦδ ἐπ μοαγὶ " (80 ζ΄: οἵ, ο' 
ΓΒ ἸΌΝ 250 ὮΞΠ; αἰϑο 373}, τεπιονίηρ δ οποα 411} [656 ἀϊ8}- 
οὐυἱεῖε5 [θὰ ργοάδυοίηρ τμ6 ταγίμπι 4: 4 ν βίο 15 νεῦυ γᾶγὸ ἴῃ 

70} (2138 η.}}. Ὁυ. τεηιαγίςβ, “ΝΟ Ὅ29 δηά 20 29 δζὸ ναγίδηΐβ, 
δηά Π2 ἃ βου δγγοῦ ἔοσ 29, νη ϊοι πα5 θδθθη βυβεγεά ἴο γεπηδίῃ ; 

85 0 Ὅ39 4065 ποῖ οσουτ εἰβενβογα, ἰξ ἰ πόσα ργυάεης ἴο τεδά 
39 ἽΞΞ (Εχ. 97)"; δπὰ 80 τεϑάβ ἴον δἴδ (πιακίηρ' ἔνο αἰβείομβ 
οὗ {μι6π|) ΜΡ 0) ΝΡ ΘΕΦῸΝ : ΡΕΡῚ ΤῚΝ ΝῸ 20 Ἴ29 ὈΝῸΣ ὍΝ 
ΣΡ ΡΝ ΚΜ) (50 Βε.Κ 8ι. ἔογ ὅ, ἀπά 85 αἱί. ἔογ 15); Βυῖ "ὦ 15 

ὯΟ 830 πεοάδά ἴῃ δ᾽ δηὰ ἴδ [δηὰ νγὰ8 50 γεδα ρεγῆδρβ ἴῃ δ ὉῪ 
(---ποῖο δέ ἰῃ 153.1] 5], [Αποίβοσ νὰν οἵ γεσονογίπρ ἔδε οτρίηαὶ 
τοχί [8 βυρρεβίεά ὃγ τ, δᾺῈ ἴῃ οαϊτίοηα οὗ τ δ Θ, δηά ἴδπι5 
δ αῃά 35 τοργαβεπῖ οοπέϊηιοιβ [1π658 ἰῃ τ: ἴπ6 ἔνο 1᾿π 65 ὅΡ: 15 
Δρρεᾶγ ἴῃ (ἃ ((δουρῇ βεραγαῖδα ἔτοπὶ οπα δηοίπες δηά ἔγοηι ὅδ), 
νἱΖ. δὉ ἴῃ 180 (ἴς, ἴδ ἴῃ 116 (τ, Βείηρίηρ ἰορεῖμοῦ ὑπὸ βαραγαίοά 
1ἴπ65, (τ᾿ 5 τεπάεεγίηρ᾽ οὗ δ. 5 τεδάς (γύγνωσκε δὲ ὅτι) : 

δ ὁ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον, 
12. ἀσεβεῖς δὲ οὐ διασώζει" 
10 κρίμα δὲ πρᾳέων ἐκθήσει, 
1 οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα : 

118 τεργοβϑθηΐβ 

᾿ Ὁ ῸΠ ὈΝῸ" κὸ δκ δ 
(Ὀ)ΜΦῚ πτν οἰθη 

᾿ ἿΡ ὈΝῸ" ὈΡΨΌΣ 
(ον "Ὶ) ΘΟΦῸ (Ὁ )Ρ ΧΌ ΨῸ κοὐ 1. 

ἴῃ ροΐηὶ οὗ τγίμπι δηά ραγβῖ 6] 5π|, δῃᾶ ἴπ ργονί ἀϊηρ' δ οὐ. 

ἔογ ὈΝῸ" ἴῃ ὅ, {Π1|5 15 οογίδι ην ργαΐογαδίς ἰο Ξ. ΨΝΊ τς ἢγϑὶ 
οὗ πε86 ἀϊβιϊοβ, ορ. 859. [τ ὅ τὸν ἄκακον -- ὉΠ (ποῖ τεπάογεά 
ὉῪ (ἄ ἰπ ὁ, ψβεγε ἀδίκως συνιεῖς ῬΓΟΡΔΟΌΪΥ τεργαβεπίβ ἼῸΡ ΤῊ) 

ταῖδοσ ἔμαπ (ορ. Νίομο5) 20 ΥἽΣ (6ρ. 25 ΓΞ ὙὍ33 ἱῃ Ἀ}); κρίμα ἴῃ 
4 "-- Ξ} Δ ϑῃου]ά, δοοογάϊηρ' ἴο 86 υδαρα οὗ ὅτ ἴῃ [00 ρεπετ- 
Αἰγ, ἀπά ἰη (π|δν -- 39 60 ἴῃ ρατγίίοσυϊαν, τα ΘΕΦΌ ; θυ ροβϑίθίυ ἴὲ 
τεργεβεηΐβ Ὁ (δἀορίεα ἘΥ Βὶ.: 41. 1)»7}, ἴογ κρίμα ἰδ τΞ δ ἴῃ 
πη. 3, ΕΖε. γ5.. 1{{Φ τεδά ὉΡΨΌ, {πὲ5 δβουϊά Ὀ6 ἐχρίαἰποά 858 
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(ῃε ἱποογγεοῖ γερο τοη οὗ ἃ ρβγαῖεῖ ἴδγπὶ (825 η.}, δηά γ»ν 8 

ψουἹά μαννα {Π6 Ξίγοηρογ οἷαίπι ἴο Ὀς ἴπε οτγρίπαὶ γεβάϊηρ.] 

6. ἡΓ}] ἀρβοι αἱεῖγ, τε σγαηέ: Ὁ. 2418, ὅπ. 3οἾ8, Ρβ. 615. 

γα. Δ] οἵ. 15. 8, [Τῇε Οαἱ (ΗΕ) 15 ργείδγδθ!ε βεγε ἴο ἐῃς 
ΝΙΐ, ((ὰ : ερ. Νὰ. ο).] 

ῬΥΒΏ] Βυ., ἰπ δοοογάδποο ψἱτῃ 5 δηά ν.58: ΡΥ ΧΟ. Αη 
ἱπιρτονεπιεπ; [Ὁ ὰ. ΡῪΣ τ ὩΝΘ ἔοσ γ)}]. 

[Ἴ525}} ὅτ (πὶ ν.17, πο ν.1δ ἃ5 βυρρεβίοα ἱπ Β6.᾽) κρέμα -- 
ὈΡΦῸ, οἵ δῚ (566 ο ν." δἱ {με Ἂπα).] 

γὉ. ΜΌΣΟ] ὃ, οἡ δοοουηΐῖ οὗ ἔπε πιοϊΐοη ἱπιρίϊδα ἴθ ὈΞΨΉΗ; 

80 Ρ5. οὐ ΚΌΣ9 ΠΏ, 15. 335 ἢ γκο, 471 αἱ. 
ΣΉ ΦἪ] ἴμὰ Ἀγ Ὁτ. 1276 (οἴ. [ες 619, τ Καὶ. οὟἑ το]. 2 5. 

419, τ ἢ. 285, Πη. 13). Ὁυ. ΒΕ.  ὈΝῚ (τεπάετίηρ : Ὁ Απά [πουρἢ 
Κίηρβ ψαγα (Ὁ) οὐ ἴῃς ἴδγοπς, νΠοπὶ πα 5εαϊεά (3 Ὁ),--- 
σϊϊπουξ 3) ἰπ ρίογν (ε ΟΠ. 2911), 8ο ἐπαξ ἔπον Ὀδοοαις ῥγουά, 

8 Υ88, ἱπουρῇ [ΠῈῪ σεῦ δουπά ἴῃ ἐεϊίετβ, (απ) ψαγὰ ἴδκεη 
ἴῃ οοτάβ οὗ δϑῇοϊίοη, 5 Ης νου]ά (ἢ) ἀεοΐατε, εἴο. [ἔπ τυτίτος 
μανίην ἴῃ πιϊπὰ βυορ ϑἰογιεβ 88 ἴποβε οὗ Μαπαββϑεῆ (1: Ὁ. 
43..), οὐ ΝεδιομδάποζΖζατ᾽β ῥτάθ, ἔα]1, δηά τγεϑιογαδιίοη]. 

8. ὈΤΘΣ ὉΣὉ] ἴῃς συδ]. ({π6 [Ὀ]ΡΥῚΣ οἵ 15) 15. οὶ εχ- 
Ῥτγεββεά: ψα δῃοιυὰ Ἴχρϑοῖ ὯΠ ὈΓΌΝ Ὀγῦ, Βιυ. 51. ΟἽΟΙ ὈΝῚ : 
οἵ. 130, 

9. Ἵ}] ὈΪ. Ηἰ. Πεῖ. Βυ. πιακε τπεῸ δροά. Ὀερΐὶπ ποῦ (Εν. 

ποῖ {Π] ῃΡ{; Βαΐ ἐπϊ5 νουἹά πᾶνο τῃς εβεοί οὗ ρἰνίπρ' ἃ ἀἰβεγεηὶ 
οπαγδοίεγ ἴο ἴπῸ ἔτννο βἰ πη] γῖγ οοπβεγιυοϊοά νν.11-13]}; ἔογ τῆς Ἰ ἴῃ 

παῖ οὯ56, 866 Ὦγ. 127γ (Ρ58. 59᾽5 δἴϊαγ ὮΝ; οἷ. Εχ. τοῖν, Νυ. 119 

ἴον Ἴζεϑ, 1 5. 1513 δἴϊογ ἴ), [5. 455 δἴϊοεγ [59 αἱ.: οἵ. αἷβο ΤὉ 
δῦονο). Βιι. 3". ᾿ 

9. [Ο0α {πε ἔογπι οὔ ραγβὶ]ς 5πὶ ἴῃ [Π15 ν.,) 8εὲ αγαν, Φορνες οὗῦ 
Αἴρόνοτο Ῥοϑένν, 78 Β.] 

ὙὝΞΑΓῚ 2] ἐλσέ ἴπον Ὀεπανα {μαπηβεῖνοθ ργουαῖν (155), 
᾿δχρί αἰπίηρ  Βαγείη ὈδΡῸ δηὰ ὨΠΨΨΌ οοπείβε. 

το. ΘΝ «. . Ὁ25}] Βα. ἼΟΜΗ «ον, 555, 
ὩΣ 2] ὀχργδϑϑίηρ ἴῃς οδῇ. οὗ ἼΦΝ ἡ, “"Απά βδτἢ ἴο ἔπδαι 

(ΞΞ οοπιπιδηάδι {Π6π|, 85 ἴπ Αγϑ. ; οἷ. 97, ἀπά Ζ6κχ. ς68) ἐλαΐ 
ἐλον γοέμγη ἴτοτα ἰηϊαυΐϊν ἢ: οἵ, Αταῦ. σριᾶγὰ ὧπ. 80 ποῖ υη- 
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ἐτεαυθη!! ἰῃ ἰαῖο Ηδερ., δῇαγ νϑυῦβ Ὄχργαβϑίηρ ἃ ἀδϑῖγε οὕ 
οοπηπιδηά, ποτα [πὸ δες ἰδηρσυαρε νου τι568 ἃ ἐἰἑγεοΐ ὅχ- 

Ῥτοβϑίοη (Εν. 8 126; Ὦτ. 308 654}: Νεῖ. δ γ8δ6 85.156. }41.1 
ὈΛΠΡΒΣ νῷ τῶν τρῖη, ν. 35, Εϑι. 219 (4}} νει Ἴσῖς ἰηβέεδα οὔ "9, ἴῃ 

τῆς πλδηπεῦ οὗ ἴῃ 656 ἰαῖεν τυγίίεγβ : Ζέχ. 828) ; οοηίγαβί Ἔβϑρβϑοὶ- 
ΑἸ τ ΓΟ. 218 πλ Ἢ ἼὌΝδ ψἸΠ τπα Ἔαυϊϊος 8, 2 8. 248 ἼΘ᾽ 

ἧς .Φ 

ἐἐ ἃ γ55}} δ. 7γο Μ55 353"; οἵ, ου αι δι 55) ἰ5 ργδίεγαδδίβ. 

“Ὦ ὈΓΤΣ] οπν. θυ. Βε. ἢ 51. πα. δ. 
Ὁ »Ὼ2] δ8 ῥ5. τόδ; {δὲ πιᾶβο. ρὶ. ξΞξ ὥπωμα: οἵ. ὉΠ, 

7ετ. 1γ5; ὈΣΉ, 15, ςοἱὐ (Ετννυ. 8 1726), [πουρῇ 186 ἔεπι. ρὶ. 18 

πιο οομηπιου, Ο--Κ. 1229. 

12. ὩΣ" πῦυ3] 1ῃ8 ἐχργεββίοῃ, 85 338} (9866 ".). Ὦυ. 
858 ἴμεγα πρίεϑ, [Βυὲϊ Πετα ΠΟσᾺ βίδπαβ δεγογα ΥὙἹν" (οἱ. 3313); 
ἴον 1818 δαιρῃδῖς ροϑίτίοη ἴμογα βθαπιβ ἴο Ῥ6 πὸ γράᾶβϑοῆ. ϑίποε, 

ξαγτίμοτ, ν.1}5. 18. ονοι-ϑῃῆογέ δηὰ 135 Ἴνει-ἰοηρ, ΠΡῸΣ πιᾶγ ὃ 8 
αἰβρίδοεά, απὰ {πεη, οἵ οουγβε, ἃ οογγυρῖ, οοπιρίεπιεηΐξ ἴο ἸνῸΦ" ἱπ 

116, τγα τίς τιοβὲ ἡδἕυγα!γ οὗ ὍΡΩ ; ορ., Ἔβρβοίδι!υ, Ρυ. 518 η [18 
τοῖα οοηΐϊοχξ, ἀπά ἴῃ ρατγίϊουϊαν ἰπ 18 ἤδασ πεὶρῃδουγποοά ἴο 

ἸΛΊΟΥ ΤΙΝ ἀπά ὉΝΣ ΤΠ κΚὸ (ορ. Βογα ἴῃ ν.10 ἼΡγϑ ὉΣῊΝ 62»). 
Αἴας ὥρῃ μαά β'ρρεά ἀονῃ ἤτοι 115 οτἱὶρί παὶ ροβίίοη θαίννθαῃ 
ἸΌΝ δηά ΥἹΔΙΝ ἴῃ ν.}} ἴο 15. ργεβεπί ροβίτου δεΐτνθθα ἸνΌΦ" δηά 
ὙΠ ἴῃ ν.12, ἀπά Παά Ὀεοοπια ραγιϊδ!ν {Πρ Ὶ]ς, ἰΠ6 νογὰ νυν 85 
ΨΙΓΟΠΡῚΥ οοπιρίεϊοα ὈΥ 5οηια Βοῦρα ῆΟ τεπιορογο [ἴῃς ρἤγαβα 

ἰπ 33.}8. [,655 βαιβέβοϊογυ, 48 ΟὨΪῪ 84] πηεοϊίηρ {Π6 τἈγ ἘΠ ΠΊΙΟΔ] 
ἀἰβήου!ν ἀπά ποῖ ἐχρίαἰπίηρ ἔμπα ροϑβίἐἴοη οὗ ποθ αἱ 41], ἰ5 Βα. Κ 

τοπίδεϊνα βυρροβιίοη ἴο οπνξ ἸνΌΦ᾽ ἴῃ 1», ἘΠΓΙΟΝ ἴῃ 11 οὔ 5 
γ05ν, δπά ἔοσ ΥἹΔΡ9») τεδάβ ΥἹ τ ἱτ ΠΤ Ὁ" 48. [15 βιιδεοξ, δηὰ ἰῃ 13 

ἩΠΦῸ ἔον πῦψϑ; θυ τΠϊ8 Ιεανοβ 135 ἴοο ἰοηρ, ἀπά γεάιιοαεβ 31 ἴὸ 

τγιπηλοα] οὔδοβ. ὙΠ τἢς ἀββοηδηοα ἴῃ ὙἼΣΝ") δηὰ γἹ2} δἱ τῃ 8 

εδμὰ οἵ οοτγαβροηάϊηρ ᾿ἴπ68 ἱπ ἃ ρϑδῖγ οἵ 5 πιι]δυῖγ οοηϑίγιοϊοά 

ἀἰξείομβ, ςρ. Ἰφϑϑρ, ἼΣΑ ἴη 15. τὲ, Εογ [πὰ νΌ. ἼὩ» οὗ βοσνίοβ 

ἰο ἀοά υξεὰ τἱῖϊξπουξ ἃ ρεγβοπαὶ οὐ]., ορ. 15. 101: 38; αἴ530 [6γ. 
Ὁ, Ὠογα ἬΣΜΙΝΕ 88 ὈΓΟΌΔΘΡΟΙΪΥ ἱπίεπαάθά ἴο Ξξυρρεβί δἵ οὔοα ἴῃς 

πιοαηίηρ᾽ (ορ. 395) Ξυἱϊεὰ το τ1π6 ἤρυτε οὗ (πε ἤγβι ραγὶ οὗ {86 
ν., δηά τῆς τεϊ βίοι τηδαπίηρ νοῦ σου] ἔογπι ἃ ἰγαηβιοο 

ἴο ἔδο ἰαϑὲ μασι.) 
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ΓΨῚ 5033) 35)" 3615, 
13. ἮΝ ἸΏ] ἃ βἰηρυΐαν, “ἐν νεγν γι βοῖα " (Ό)].) ἐχργεβϑβίοη. 

Ὁ, νιβουΐ δὴν ϑρεθρϊβοαίίοη οὗ 6 ρἷαος βογα ἴμ6 οὐ]εο ἰ5 

ἴο θὲ ““ΡΙδοεά;,᾽ 15 νᾶρτια ἀπά δηδίρυουβ. ΤΒα πἰοβὲ ργορδῦϊε 

νίενν ἰ5Β ἱμαὶ οὗ 6ε58. (7Ζθς. 13254) ““ γοῤομερ ἰδηηυᾶπι ἴῃ 

ταβαυτο (5 γζ. ἰδ, "Ων, γεῤοτωτξ ἐλόεαιγος" (Ῥϑ. 2563: ἃ 

οοΟπη πο Ἐκρτοδοῖοῦ, Ἔο. 2, δῖτ, 44, εἴο., υϑοά 408. δ.». 

, Ἰδδαῦροτ «οἰῶν ὦ, Βατ. 317; ἤδῆοθ Βγε) ““γεδομμρέ (Ἰπ οογάθ) 

δὴ ἐξ, ἃρυά 56 ουπίοαϊιηϊξ, βαγναπξ ἴγϑηι, ἰγβ δὲ ἰηνί αἶδ 

ἱπάδυ!ρεηῖ, ποη δὰ Ὀδιπὶ οἱθ 86 οοηνογίιηΐ," αν πῤ, ολογίδλ; 
80 δ'5ο Ὠΐϊ. (νῆο οοπιραεβ 2233 2302 ΥυΟΙ ΟἿ, Ρυ. 26 ἸΣΡ3) 
ΠΟ Πγν, 5. 128; 566 8150 ]6ζ. 97 Ἰ21 ὉΝΔ Ὁ05)) Ἀεϊ. Βυ. 
σε. θυ. “ ὩΞῸΣ πχυϑὲ Ὀ6 υπαοτγδιοοά (οἴ. Ρ8. 132); ἰξ 15 οὐ ἰεά, 
θεσδυβ6 ΕἸ [88 7υϑὲ ργεοεάδά." Μδϑηγ οἷάδγ δυϊβογίεεβ. ὑπάδγ- 
δἰοοά δ οὗἩἨὨ {86 ἀὐνίπε δηροῖ (οἵ. ο. δῇ θησαυρίξεις σεαυτῷ 
ὀργὴν ἐν ἡμόρᾳ ὀργῆς; 80, στοηρὶγ, ἔμ6 ΕΝ. τε πιδγρίπαὶ 
τεΐδγεῃοθβ); Ὀαϊ {8 ἴα δραϊπβὲ {86 οοηίεχί. [ΕΒ γομ, 2»0- 
ϑδωῤῥοοό ἀῆραν ἴῃ ἀοά, νἱΖ. ἃ5 ἴπΠ6 σαυϑ6 οὗ {πεὶγ βυβογίηρβ.) 
Βε.Τ (“ἐρεγῆαρβ᾽), νι τ ΜΘ, 58) ἔγοπι Ὁ (15. 4216 1), νεσῖδ 
ἐο δγεαΐδε ἡονίλ (Ὁ); οἵ. Ἐ  γουοσαηξ ἑγαηε. 

14. ΓΙ] οἵ οουγβα, ἔπ ροδῖ σδηποῖ πᾶνε ἰπίεπάδά ἃ ιβϑδῖνο 
ἴῃ ϑόηδ: 18 Μ55 δανα ΓΙΌΣ, τ ῃϊοῦ πιαβῖ, Ωο ἀουδί, Ὀ6 τοδά. 

Ἅ25] 23}, Ῥ5. 88:5, Ρτ. 20 Ὁ 1. 

ὩΣ] 566 οἡ 335. 

᾿ς ὈΡΩ] αριοηρ (ϑο Ετ͵.) ἔπ6 ὨΨΨῚΡ, ἐ. 6. 5μιαγίπρ' [ἢ βᾶπι9 
Ιοῖ ἐμαὶ {μὲν ἀο. 3 ἴω {πε βθηβα οὗ ἐπ λα οαῤαοέξν οὔ, ας (ν. 
ου 4455) ἰβ ποῖ ργοῦϑῦϊε ποθ; δπὰ ἢ ὈΡῚΒΞ πιδὺ 6 πιογοῖυ ἃ 
Ρδιδρῆτγαβε. (τ 885 [Π6 Ἔδχιγδογάΐηδγυ γεηδδγίηρ ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶν 
τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων (-- ΟΡῚΡ; οἱ, ἅ 51). [Ηϊε2. 
ὈΠΡΟΣ, 26 ὁαγίν νίῤεσ. ὙὍθα γαγίμηι, 3. : 2, 15 βυβρίοίοιιβ; ὁρ. 
17} η.] 

15. Ὁ] ΟΡ. 1357 ἢ. 1588 ῃ͵ 2οῖ η. 225 145, 

ὨΣ1Ν] Ἐ Βυ. θυ. Β6. 1" ξ, ἰοὸ ἀρτδὸ νὐτη Ὁ ἀπὰ ᾿ 5, 511, 
ἔπ Ὃν 5 ἐγρίοδὶ οὗ ἃ οἶββϑβ. 

1ό. ὨΝῚ] 1Γ 186 ν. ἰηιγοάποεβ ἐπα ἀρρ!οαίίοι οὗ 15 ἐο 10} ̓8 
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οδϑα, τά., τῖτῃ ΒΙ.1 Βα. Βς. Ὁ, ἘΠῚ δ, ““Απά 85 ἴογ ῆεα, αἴ5ο"; 
16 (566 θεῖον) ἴξ ἰηϊγοάμυοεβ, ἱἰπ δὴ δάνογβαϊζιναε ββεῆβθ, νῇδιὶ [88 
ποΐ Ἀαρρεηδά ἴῃ 700 ̓8 οδ56, γεδά, υἷι ΗἰτΖζ. θα. Οο. Βε.Κ 8:. 
ΤΙΝ (ἔογ ἢδ), ““Βαΐ, 45 ἕο {π66. ΒΙ.1 νϑῦγ οἰενεῦῖν βυρρεβῖβ 

τη4ὲ πγγ Ὁ (Εχ. 8:1, 5. 6613 (επιεπ64)) 85 (Δ]|1ἐπ ουἱ δϊεγ Ἵν, 
Ῥεΐογε {8 ἔοΠοννηρ 3Π: ἃς ἴπ8 ρσοίθ ἔννο Ξυπιπιδίγίοαὶ 11Π68 ς 
ΠΠῚ ἫΝ ΒῸ ἯΠῸΠ τὲ ὩΝῚ, 

[ἼΓΘ.7] ἴδε ϑυδ]., δοοογάϊπρ' ἔο ἐμ ἀϊβξογίπρ' νίοννβ (566 
Ιαβῖ π.) οἵ ἴῃς πγδδηϊηρ,, 18 εἰἴμπογ (1) αοά (85 ἰη 15), οἵ (2) ὩΠ . .- 
ἩΠῸῚ ἴῃ ἢ (ργϑά. ἴῃ 3 τ. 8. δεΐογο ἴῃε βυδ).: α-Κ. 1450). ΟΥ̓ 
μ6βα (1) ἰβ ἀπιπκεῖγ, ἔοτ ΠῸΠ ἰβ 80 γερυϊαγν αβϑὰ νἰτἢ βἰπίβἔαν 
δϑϑοοϊδίοηβ---οὗ δητοϊηρ ἴο ον], ογ ἴο Ὠοϑβία οὐ ἀϊβαάναδηϊαρε- 

οΟὐϑβ δοίίοη (6.9. ν.}8 )δ, 1 5. 26,9, 5. 241, 15. 3618).---(παὶ ἰξ 15 
τη] Π|κεὶγ το Βανα Ῥδδη υεἀ οὗἩ ἀοά ᾿εδάϊηρ [οὗ ἴο ρτοβρεογν ; 

ἃ 5ἰηρῖε Ἔχδπιρῖα οὗ ἃ ἔδνοιγδαθῖς πιεδηΐϊηρ σψουἱὰ ὃς ἐοιιπά ἴῃ 

2 Γι. 1851 176 τῆ6 ἴοχὶ ἴπογα οουἱὰ 6 ἰγιίαά; ἴῃ 705. 1518 -- 
76. 1156 1τλ6 δββοοίαιίοῃβ αγὲ πθυῖγα!. Βιυξ (1) 18 8οδγοεῖῃν πιοσθ 
ΡτοῦδΡ]ς, ἔογ ἰξ ἱπνοῖνεβ ἃ νεῖν δὐνκναγὰ οοπβιίγιοιϊίοη. Νοῖ 

ἱαργορὈΥ ψογὰβ πᾶν Ὀδθη ἰοβὲ ἴῃ κ' ψῃϊο σοηίαϊπεὰ {Πα 

βυδήεοϊ οὗ ἽΠῸΠ, δπὰ ἴῃς δυδήθοξ ννα5 ἔβεη οχρίἰοαϊθά ἰῃ Ὁ 5, 
Εἰοδίος νου πὰ {86 808]. οὗ ἽΠ'ΌΠ 'ἱπ ἼΧΒΟ (τεδὰ ἰπβίεδά οὗ 

ἽΣ 80)---αὶ νεῦῦα] πουη ἔτοπὶ ἽΧΒ (6ρ. 1 5. 155}, θυ (δα 
τηδαπίηρ Βίο Πα βιιρρεβίβ 18 αὐεϑι οηδΌΐς, αηά ἔπε οοπιθίηδ- 
τίοῃ οὗ ἼΣΒΌ, 21, δηὰ 1 ΠΠ) ἱποοηρτυοιβ.] 

[ 52] {δε τπνοτὰβ πιαὺ νυ 6] δε σογτγαρῖ, θαξ πείεμες ὙΥΒΟ 
(Ηοϑπ).), ἃ5 δοοὺ. οὗ ἴμ6 βίδίε ἴο ἢ---- οὔ νοῦ.» πού ἽΧΒΌΟ (566 δ8ὲ 
Ὁ.) 18 ΡγοῦΌΔ]ε.) 

ΓΤ ΓΙῸ "ὦ ΓΙᾺ] 3, ΟΠ ποῖα δηά 48:8, ΡΟ Ὶ, 
εοποίγαϊρ, οἰγαΐδεθες, ἔτοπι ΡΝ; ῬΌΔΟ 4.γ10, 15. 8557, ῥΏ "ὦ, 

υ δ! 1 γπρ 3Π Ξε υποοπδίγαϊηθα (3686 οὐ 125). Ι͂ὼ πΉΠΠ, ἱξ 
οογγεοῖ, {πΠ6 8ξ. πηυϑὲ τγοίδσ ἰο 27, ἰγεδιθά, ἴῃ βρίὶῖε οὗ 118 ἔογηι, 

85 ἃ ἕδη. (Ὠε]., ψῆο οοπηραγαβ 3 ΠῚ, Ὁη. οἷ; δηά Ετν., ψῆο 
σοπΊρδγεβ, ὃ 1749, ἃ ἴοτη Οἴδοσ βἰ πη! ]αγ οα565, Ἔβρθοίδ!ν ἴῃ ἰαῖα 

ΗΘ6Ὁ., 48 ὈζΌ, Ηαρ. 25; 5 ν, Οοΐ. τοἷδ; δξν 15. 4οὗ, Πη. 812 (ουϊ 

πιδ50. ἴῃ το); ὨΣ)ΠΒ, Οοἴ. 811. Βιυιῖ γϑδά ργοῦδοϊνυ Ὑ πη, τυῖτα 
1 ΜΒ 237. "»ε., Βὶ.1 ὈΪ. (““ρεγπαρβ᾽)}) Βυ. Οο. 

ἬσρΟ ΓΓΊΣ] 665. (7265), Τ6]. ἀπά πιοϑὲ (ἤοπι 18), 
.“ ».ο.. 
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““2λα] τολίολ νεεές ( -ΞΞ ἐς σοῖ; ἄϊε " Βεβείζυιηρ ᾿) οἡ τῆν ἰδδ 16 " (ς΄. 

ΤΠ, 20 596 ἐἴρτορ) ; ΟΣ Ψ11 τπεπ θα εἰἴπεγ (Π ε].) αἰἰγδοϊθά ἴο τῆ 5 
Βεπάετ οὗὁἩ Ἴ)ποϑ, οὕ πνοο τηυβὲ θὲ τεδά: ἔν. ὈΪΐ., ποννανεσ, 
“.Απά {πε τεϑὲ (φωΐσέ [15. 3ο᾽δ, Ῥγ. 293], εογιΐογέ, “ ΒΕΠΑρΡ ΠΟ ἢ- 
Κεῖι ἢ) οΥ̓́Τἢγ ἰδδῖς, νν οι 15. (ιν45) ἔα} οἵ δι. Βι. οὔιὶβ ΠΣ 
85 δὴ ἱποογγεοῖ αἰτορταρῇ οὗ πΏπη. (ἃ (Θ) καὶ κατέβη -- ΠΠΣ᾿, 
γἱε προ πο βεηβθ, Ὀυῖ (εϑε γίηρ' ἴο [π6 σοηβοπδηῖΐδὶ τοδάϊηρ'᾽ ΠΣ 

ἂἱ τῆς {ἰπ|6. 

17. ἼΣΌΓ ὈΒΙΦῚ 1.1] τά. δὲ Ιεαβϑὲ ἩΊΞΌΠΝ, 1 ποῖ, να. 
Βε. ΞΘ ἸΘΒΦῸΥ (νἱτῖπουΐ δ, τοραγάθα 45 γορεαῖϊθά ΌΥῪ δἴτοῦ 

ἔτοπι κ); [θυϊ 1815 γεάτιοεβ τῆς γνιῃπι οὗ 1 ἔγοπι ἴμ6 πογπιδὶ 3: 3 
ἴο ἴδε ταγα 3 : 4 (1715 η.). Νοῖς ἴδε βιιβρίοϊοι!β 51:π|}|γ Ὑ οὗἁ 

κεν ἐρδ ας μὲ τοθο ἴα 6], 
18. ΓΤΩΓῚ 32] πθπ ργεῆχαά ἴο [Ὁ ἔογ επῃηρῇδϑίβ. Βιι., ἀγρυΐηῃρ' 

τπδῖ ΠΌΠ τηυξί ἀδηοίῖα αοὐ᾽β ψταῖῃ (213), ἀπά τῃδῖ ἰβ οικ οὗ ἴδε 
αυδϑιίοη ἴῃ νίενν οὔ, νου] γεδά, υυῖτἢ Βὶ., ὉΠ, ἀδαί (Ε΄. οὔ Ξβενετε 

πιϊξέογίαῃα, .----“ ἀϊς Ὠγδηρβδ!ῃΖα ἢ), ογ Ὀεξίεγ (50 ἱπ ἢἰβ ἔγαπϑ- 

Ἰαιἱου) (οτ δ) ΠῚ 9, “ες ἐς λδίος ἀδηρελέ ἀατῇ ἀϊςξ πἰοδὲ 
Ζατι Ηοβηθη (ΡΒ :Ὁ) νϑγξαμγθα ἢ": θὰϊ τπΐβ σδπποῖ δ6 βαἱά ἴο ὃ6 
ῬΓΟΌΔΡΙε. [Βε- ΠΌΓ, δεισανό, Μ᾽ ϊο νου θ6 δῇ Αγαπιδίβῃηι: 

ποτ, γεαυδηξ ἴῃ ἴπ6 Ταγρυπι5 45 8 γεπαδείηρ οὗ πε, ἴῃ πιοά. 
ϑγτῖδο τε ἐο δοτοαγε (Ξε6 Νὅϊά. ΖΟΜῸ ἰῖν. 154). 

8] “(Βεναγβθ, 1εβδὲ ... .," 85 3218, 

ἼΤ᾽] 186 πιᾶβο. αἴξ ΠΌΠ ἰ5 νεῦυ ἱγγαρυίαγ: α- Κι τάδε 
(εηά) : οἵ., Ββοννενογ, 81 (νῆεγο ὃ γά. τ"), τ. 210 1.35 δοῦν, [1 
να Ροϊπὲ ΠΌΠ (566 ἰαϑὲ π᾿. Ὀαΐ οπη6), ἴμε βυῦ). οἵ Ἴ))" 11} 6 
ΠΡΌΌΠ, (πιά50.): ορ. ΚΝ.] 

ῬΈΪΘΆ] ἑπέο τνξέίηρ (το. οἵ ἴδε μδηά5), ἑ.6. τοογνεέρρ: 866 
2733, δηὰ (νἰϊπους Ὁ Ὲ9, δ 1εαϑὲ ἰη 4 3457 1)..».)λ} ριβον. [Ὁ μετα 

ἴοτ Ὁ, 45 ἱπ 2733; 1 τῆδ πιοδηίηρ τωϑείεηςν (ΕΝ.) γίεϊαοά 
56η56, ἴπ6 δ ψου]ά θα πογπηδὶ : 566 20 (η.).] Ὁ]. σέ ἐδλδ τηρεῖϊ- 
ἕηρ (Ὀϊνὶπα ομδϑεβαπιθηΐ: ΡΒ ἔγοπι ῥθΌ, 3435), οὐ]εοιϊίηρ ἐμαὶ 

Ἂ ΠῸῸΠ ἰβ5 δἰ νναυβ εἰβεύνῆεγε ἴο ἰποίϊε αραΐμε (28, 1 5. 269 ].). 
ὙνΒείμογ {Πἰ5 οδ)εοιίοη 5 οοποϊαϑῖνα ἱπ βυςσῇ ΗΕ. 45 {15 τᾶ 

86 ἀουδίξα! : [1 ἰα, Βυ,᾿5 ΡΒ ῦ (20 φοοννε) τα!ἰανθβ ἰε. [Βὲ. ΡΒ, 
ἀραΐνοί ἐλδ ολασέξσεν, γα. ῬΟΦΌ τἱτα ποπὸ; 866 δὲ ἐπὰ οὗ α1 
οη 13,} 
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19. νεῖν ἀβίους. Μ᾽ πιὰν πιεαη, ἰξ ββεπιβ, οῤμΐσηοσ, γίολος 
(5ο Βδρῇ. ; ΕΝ. : ςἕ. τὴ δ᾽, οριιίοηέ, 3419; ποδίσ, 15. 325 1; δπὰ Ατσ. 

σα αὐ ", Οοτ. 657 4].--ἔγοπι τοασσαα, ἴο δ σαραοίοις, τυΐ6 τ 

Ηδ6Ρ. »ῤ".-- ργορεῦῖγ τοϊδίλ, δγσασίλ, απιρἐϊασ, ἀλὰ 50 ἀηεῤίδ- 

πιδες 97 πιθαρις, σονεῤοίδηιοα, τοραίξδ ; Ἰιάπα, 3536; οἵ. 265. 4478); 

ἴξ πῖᾶῪ 80 πιεϑη (ἔγοπι χ"' ΣΡ, 530) ἃ οον ον λεῖρ (15. λδὴ 
[τὴνϑ' Ὁ], 10. 3ο᾽:-- θὰὲ τά, μετα Σἢ δ, Ξεα ἢ.}: θυξ νοοδίίζα ἰπ 
τπ15 βεηβς "τ᾽, ΣΙ (οἴ, ΠΡ): Βόποθ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ8 βεῆβδ 
εἴνοη ἴο {μ6 δπιρίρυοιι ΤῊ», νὰ ριεῖ: 665. Ζάες. τοσοῦ (Ὶ}»,, 3, 

“είώηπαυϊέ, απ 50 »ιαργι γ6ο 11) ““περπ ἀνίας ἐμας τπαρϑῖ ,αοίσέ, 

ἐ.6. τεβρίοἷεῖ ἢ" (οἴ. ΑΝ. ΝΝΊ] με δβίδθεπι {ΠΥ τίσ 65 Ὁ); Ὀεἷ. Βα. 

«ΝΜ τῇ 8εῖ {πεὰ ουἱϊδίάε «β]οιοη»᾽ (7 (Π εῖ.) ἃ 
κι κα οῖας τ οτ τος ἘΤΡΤ ὙΦ; οἵ, 4719; θυῖ ὃ: δ5 Ὀΐ. σαηγδγίκβ, 
“7 ἄοε5 ποῖ πιεδη ἴο σού, “ἴπεε᾽ 18 ηοῖ Ἔχργεβϑεά ".---ἰῃουρῃ, 

1 ΊΠογα νετα πὸ οἴδεγ οδ)εοϊίοη, Ἴ5.}» ψουὰ ὈῈ ἃ δδϑ  Ἔπιδη- 

ἀβιίοη-- -ηά Ἵν: μθ ἰ5 ποῖ ἔπ6 βᾶπια 85 Ἵν 02 (811 4078), θα σδπ 
ΟὨΪΥ πιϑδη τοίέλομέ αβ]ϊίέονι (ςἢ. 4Ὦ 245); Ὁϊ. “ὙΠ (Ὁ 4η) δα 
((οά) Ῥείηρ τὰ οἵν ἱπῖο ογάεγ (ἡ.6. πιαῖζα (ἢ γε Ποῦ ΟΓῪ πα 
οὗἉ Πυπη] γ δηά συ θη 5βίοη), ψ πους ({ΠῈ τιϑε οὗ δθήοιίοη, ἀπά 
411 {πε εβοτί5 οἵ (Η[5) βίγοηρτη᾽" Ἐν. 5841] (γ γίομεβ βεῖ 
{πεπηβοῖνοϑ ἰπ Δγαὺ (ΤῊ ἴῃ ἰ[5 πλ] ! ΑΓῪ 5εηβα, 1 5. 42 4].).-- 

τὐἱΐδοις ἠεεά, τῖξῃ 411] πὰ ἔογοες οὗ βίγεηρίῃ» (ἀοξὲ ἴδου 

τῆΐηκ ἴο πιεεῖ σοά νἱτ τ ψεαροης Ὁ ψπὶο που νουϊάοεξ 

νναγὰ ο΄ ἃ πιιπιδη ἴοε 9). Εογ Ὀυ.᾿5 νίαν, τ... ΒΙ. ᾧ ἥν τη 

ΠΣ ΓΥΘΝΌ (Βι.., Ὀεξίαεγ, 5590) 500 ὝΞ, “Οδη ΤΠ ΟΥΥ δ 86ῖ ἔοσι ἢ 
(οἴ. 3215, 5. 55) Ὀεΐογε Ηΐπι, (ΠΟ 15) οὐ οἹ΄ ἔγοπι (ἸὩδοσς 55:06 

10) 411] ἐχεγίίοηβ οἵ βίγεηρτῃ᾽" ΟἸενασ, Ἵβρεοίδ!ν ἱπ 5; δεῖ 
'Ἃ ἼΞ 15. ἱπιργοῦϑδίς. 

Ιῃ ἃ οδβοίοβ οἵ ἀϊβηήουεῖεβ, ρογθαρβ ἴπε Ὀεβὲ γεπάδγίηρ ἰδὲ 
“«({ΨΝ1Ι τῆν τίοβεβ ὃς 6αια] (ἴο ἰξ, 2.6. Ξυβῆσε ἴο ἀο τῃ 5: οἵ. ΚΝ. 

σοο) πἰϊπουΐ Αϑποιϊίοη (ἐ.6. συ θετγίηρ ἰ5 ἱπά!βρεηβδῦ6), Οἵ 411} 
ἐχογίίοηβ οὗ βίγεηρίτῃ»᾽" Τ, 85 2817.19 (5ᾳ. δος. ; 287 η.}: δῃ 
οὐ]. 8 πιυοῖ ἀεδίἀογαϊεά ; Ὀυΐϊ “5 (ἴπ6 58. τείεγγίπρ ἴο τπ6 
δοϊίοῃ γαΐξεγγεά ἴ0) ψουϊὰ Ῥὲ ἃ νεγὺ βρῇ! οἤδηρε: ἽΝ νὗ, 85 

41 ΠΌΞΠῚ Νϑ, 349 ἨἼῺ μθ. ΠῸ ὙΌΚΌ, οἵ, οπ 9": ΥΌΝ Ὁ". ΟὨΪΥ 
Βογα. 

ὨΪ. τεπάδιβ, ἃ5 8 ψῃοΐε (ἰακίηρ ἴπε ραβϑαραὲ ἰπ δὴ υὑπ- 

ἑανουγαῦε 56η56, οὗ πε υπίοτιυπαῖο οἤεοῖβ ἀροη [οὉ οὗ Ἰοηρ 
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Ῥγοβρογγ): 16 δηὰ 50 υποοηβίγαιποα ἐγοθάοηιν (11ϊ. ἔγοθάοπι 
ὑποοηδίγαι πο ἐξ ἐξς φίσοσ, ΠΠΠ, ἃ5 ᾿Ὁ 3435; οἵ, τεδαάϊηρ ὙΠΠΠ, 
ἐτεδάοπι υἱέβουϊ οοηδίγαϊης δομσαίλ ἐΐδο, 187, Ῥ5. 1857) Παιῃ 
δηἰοεαά ἔπεα ΑννΑΥ ἔγοπι ἰῃς πιου οὗὨ δ οιίοη (530 πδὶ ἴποιι 
ἀἰϊδβοδεγεβὶ {π6 νοῖςδβ, οὐ ψαγπίηρ', οὗ πιϊβέογίιιπο), ἀπ ἔπε γεϑὶ 

(ος οοπιέογι) οὗ τῇγ ἰδδῖς, συ μΐο γὰ5 [111 οὗ ἔδίμεβϑβ ; "ἴ δπά [ἔ 

δου ατί {1 οὗ [πες Ἰαάρτηεηι οἡ τῆς νἱοϊκεά (νὶΖ. ἴῃ [Π6 πιδδαν 
ἔτοται ννβίο ποι γί βυβεῦγηρ), πάρ πιοηΐς δηά βεηΐθηος ποῖά 

(με6) ἕαδε ; 15 ἴογ ἰεξ ποῖ μεαὶ (ρϑϑββίοῃ, γϑϑεηϊπιεπὲ ἴονγαγάβ 
6οά) ργονοῖςε ἴπες αἱ ἴπς ομαβίθηϊηρ, δηά ἰεΐ ποῖ πε ρτδδίπεϑξ 

οὔ ἔδιε ταηβοσι ἰεδὰ ἴπ66 δβίγδαυ; 12 οδὴ ἢ (6οά) Ὀτίηρ' [ΠΥ ΟΓΥ 
ἱπίο ογάοσ (1.6. τηδῖίκα ἴΐ ἃ ογὺ οὗ βιιθην85ίοη), νπουΐ (πε υι5ὲ οὔ 
εἴἹοϊίοη, ἀπά 411 δε εβοτίβ οἵ (Η:5) βίγεηρτ ὃ 

Ῥυ. ἼΠΟΥΛ ΗΠ ῬΥΊΟ ΜΡ 160 ΕἼΣ ὯΘ ΠΓῸῚ 2ΤῚ ἽΠ ΌΠ ΠΝ 166 
ΣῊ ΡΕΡΡΌ ἽΠὉ 0 ΠΌΠΟ 18 ΕἾΣΌΝ ἸΒΒΦΌΝ τιν ψττῦ Γ 17 εἰσ ΝΡῸ 
:ΠῸ ὙΟΝῸ 55) ἼΧ5 10 ΠῚ ΤΡ 19. : Θ᾽ Ἴ5, ἐὶ δ. 1. Βυὶ ἴδιες ἔτεες- 
ἄοτι Βαίῃ Ῥερυιοά, Απά τϑδὲ ἔτοπι ἐπ αν οὗ δάἀνοιβίευ ; 160 

ντ ἢ πὸ βἰγαϊπεβϑ5 {πᾶὶ ἀϊδβιηαγοα πος, Απὰ {ΠΥ ἰδδϊς ἢ1]} οὗ 

ξαϊμαββ; 1 Του αγὶ Β]16 τυ ἴῃς ἡυπάρτηαπε οὗ ἔπ6 τυ ϊοίεά, 
Απά δῖ5 Ἰυάρτηεης 865 ἴαίκεπ Βοϊ ἃ ἀροη πες; 18 (Βενναγε) ἰ6ϑὲ 
οδαβίδηίηρ οπεοα [ἢ 66 ἰηΐο δηρεγ, Απά 1ἰεξ ποῖ {πε ρτεδΐπθϑβ οὗ 

πὸ ταῆβοπι ἰδδά ἔπεα αϑίγαυ; 19 ΔΨ] τῆν σοπιρίαἰπὶ ἰπ ἀἰπέγεβς 

ἃν 81} δϑαϊηβὲε Ηἷπι, Οὐ 411] εχεγίίοηβ οὔ βίγεηριῃ Ν.160 φοπβίβίβ 
οἵ ἔνο οἶγο. οἴἶδυ5ε5. ΜΝ "Ὁ [ τερεαϊβα Ὁγ δγγογ ἔγοπι ". ῬΒΘῸ 
(ποῖ δοϊυδν ἔουπά, [Ππουρ ἢ ἃ ἰερίεἰπιαίθ ἔογηι ἔγοπι ΡΒ), 

ςλασίορίηρ, ὈτΟΡΕΥῪ φορεῖν, ἴγοτι ΡῈ, 34. ΤῊ, 88 375. 
ΤΡ, 5 ,33. 

(ἃ 5 μεγὰ νϑῦγ ραγαρῃγαβξίϊο, ἂπά γίνε 20 πεῖρ ἰοναγάβ {π6 
τεβιογαϊίοη οἵ ἐβε ἰεχὲ. Εογ ν.}9 1 885: μή σα ἐκκλινάτω ( -Ξ 
1854 ηρνῦμ) ἑκὼν ὁ νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγκῃ (2) ὄντων ἀδυνά- 
τῶν [καὶ πάντας τοὺς κραταιοῦντας ἰσχὺν (--ἰ Π ὙΘΕΘ 25}), 
ψὨἱοΒ ἔο!]οννβ, ἰ5. Θ᾽ 8 νεγβίοη οἵ 19}]. 

20. ΝΠ] ἡ, 85 γ (η.). 

τυ] ἐλαΐ (“ἢ ο16) πδίϊοηβ ΠΊΔΥ φρῸ “ (ναηϑἢ 85 ἀιυιί, 

εἴο. : 15. 53. πον ῬΏΝΘ ὉΠῚΒ,, ΡΒ. Ἰο2 δ Ὧν ὙΠᾺ ΘΠ 08) ἰπ πεῖς 
Ρίδος (ΠπΠ, ἰαἸοπιαίίο, ἃ5 3435 ἡ. : Παίῃε, νοὶρὲ ὉΒΠΕΌ, ύ»ε τμεὶγ 

Ρίαςβ, ννϑϊοῖ 15. δὴ ἱπιρτονεπιθηῖ). ἢ υ. ὮΝ Τί δ τὐμὴ ἼΚΘΗΟΚ 
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ΟΌΞΠΗΘ, “1,68 ποὶ ἐο!γ (προσ, Οομ. 1 81.) ἀβοεῖνα ἐπ86, 
Τὸ εχαῖὲ {πγβεῖ ἢ Πίπὶ τπᾶὶ τπϊηκεῖ Πἰπιϑεῖ! τυ ΐβα 

(Ωο". γ15)." 
21. ἜΜ ΓΤ πτὸν Ἵ] ὃν ἼΠ2 ἀἄοεβ ποῖ οὔουγ: τά. 

Ῥτορδρῖν ἢ Βυ. Ὁκ. Βα. 51. τόν, «νγίρλέθοιισγιθες ἰπβιεδαὰ οὗ 
τ ὃν. [π᾿ Αγαπὶ. ἽΠὩ 5 ἴο Δ) οἵ 2γοὺδ (6.9. ἴοτ ἼΝ, 15. γ6ζ ; 
ἔογ ἴΠ3, 7εγ. 1γ19 ἴῃ τ Ὸ3 ἿΠΞ; 80 ἴῃ ῷ ]6γ. 1719 ἀπά οἔἴϊεη, Ρ5. 
δοδῇ. ; οὗ. 15. 4819 ΗεΡ.); Βεηοβ 1)αῖῃε, Εν. ““ρεγῆαρβ," ἵντ. 

ἘΠ (Ρα.), Εοτ οπ πἰ8 δοοουηξ (ἴπαᾶξ ἔβου πιρῃῖαβὶ ποῖ ἴυγη 
ἴο παιιρἢτπ655) λας ἐδοιε δέον ἐγίθα [μου ρΡἢ βυβεγίπρ : Ὠϊ. Βα. 

Ὀοίἢ οδ]εςι ἐπδὲ, ἱΓπἰβ ψόγα ἴδε πηδδηΐϊηρ, 52 ννουἹά μὲ Ἔχρβοίδαά 

ταῖπογ ἴπᾶπ ΡΟ: ποννανογ, [Ὁ ἀοββϑ ἀεποῖα πὸ εβῆοϊεπε οαυβα 
(2 εκ. 5804); δηὰ δνθῶ ἰξ "2 ψεγα τὔογε παίυγαι, 2} ἔογ ὩΡΌ 

νου] θὲ ἃ νεῦγ 5ἰἰρῃς δπιεπάαδιίοη (οἴ, ΕΖίς. 4859 τνῆεγα ΠΌΓΣΣ 

φιμδί Ὀε τοδὰ ; δπὰ Ὦτ. «διαγημοῖξ, ἡ. ᾿χνἱ]). 

22. Δ .)] «λοιοοίλ ἰοίέποος, ἀοοίλ ἰογἐν ((-Κ. 544); {86 
ΗΠ οὐἷν Βεγα, ἴδε Οδὶ, 51}, Ὁϊ. δϑδῇ: Βι. σοπιραᾶγαβ Ῥ'ΠΌΠ, 
205, ἀπά ῬΠΌ, 2138; γυδη, 218 4]., δῃὰ ὅν, 98 αἱ. ; γπ, 3412, ἀπὰ 

νῦν. Βε.Τ “ἐρεγῆδαρβ ἔπε 3 15 οπἱγ αἰξορταρῃδα ἔγοπι {πε [Ο]]ονν- 

ἴπρ' 3, δπὰ 3) -- Γῆ (2 η.}) 5ῃου!ά θὲ τεδά. 
ΤΤῚ 2] (ἃ δυνάστης -Ξ δ, δογα “(Αταπι.: Ὄπ. 25 κὮ3, δηὰ 

οἴεηῃ ἱπ Νδῦ., Ταῖπι., Ερυριδη-Διαπιαῖο, δηπά ϑυγίϑο): 50 
Ἐν. (΄“ἀερίδξον"᾿; 566 αἷϑο ρ. 340), Βὶ.} Βε. ἤοπίῃ. Βυΐ {πε 
Αγαπηδῖϑπι ψουϊά Ὀ6 ἃ νεΓῪ βίγσοηρ᾽ οπε; δηά (Βιι.) {πε ἰάεα οὗὅἁ 
ἀοὰά 85 ἃ ἐσαολον ἰβ ἴῃ δοσογάδησοα ἢ πὲ τπουρπς οὗ ΕἸπὰ 

εἰβαννβεγε. [ΕΒγϊοἢ ΠῚ τὸ ἘΣ : ορ. 15. 818, 
22. Οἵ. {δε νεγὺ βίπη!αγ ν., 348, 

ὃν ἽΡΒ] 34Ὶ8.. Τὸ ρογίεοϊβ ὟΠο Ἔνεῦ. .. ὃ δὰ αυἱϊΐε 
τρις (4418: Ὁτ. ὶ 9), [βου ρΆ, οὗ σουγβα, πε ἱπιρΉ. οουϊά Ὀε υϑεὰ 
(2181). [Ὁ εἰ. ἴῃ ἢ ρῖνεβ ἐπε ρῇ. ἃ ἀϊδβεγθηὶ ἔογοα : φρεές ἀΐχογεξ 
(ορ. σπ. διῖ; Ὦτγ. 81: δυῖ {π|5 15 ὑππαοαββασγυ, ποῦ ἢδοά νε, 

τεϊδϊπίηρ {π6 ρῇ. ἴῃ 5, γεδά Ἴρδ" ἴῃ ἢ (ορ. Βα.).]} 

24. 3 1] ΟἿ. οα νῖ, 

ΝΠ] Οπ τη15. Αταπὶ. ννογά (ἴπ Ηδθρ. ουἱγ ἰῃ 105), 5εῈ ου 
87. ΤΠο ΗΪΐ. αἷβο ἴῃ 1255; Ὀυὲ {Ππεγὰ 1. ΘΊΞΝΝ ὈΝὉ ΒΟΦΌ, Παγὰ 

ἢρ. ἴο ἐπ οὶ. 

ΥΥὉ] ΤΒε ἱπίεηβ. ΡΟ οἱ ἔογηι (ἔγοπι }) οπῖγ πεσε. ΒδΌθδ. 
42 
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ΑΥ͂. δολοϊά (ῬΟἿ. ἔτοπι Ἤν). [Τῆς μέ. 15 {πε ρὲ. οὗἩ ἐχρεγίεηοθ 
(Ό-. 8ὶ 12), 858 ἴῃ 35, 

25. Ἵ3 ὙΠ] ἰοοῖκ ρον», νὶΖ. 1} δάπιϊγαϊίοι δηά ἀνσο. 

26. ἐν] ἰῃ Ηεδ. οπὶν μεγεὲ ἂδπά 4738: (πε σοπιπιοη Αγϑη). 
νογά ἴου φγεαί (Ὠπ. 25. 15. 51 οἴο.). 

ΠῚ ΝΥ Ὁ ἼΒΟΌ] Τῆο ργοά. ἱπιγοάυοεά δγ }: οἔ, 1517 
24}2, Ῥ8. 1157 (Ὠτ. 1:2ς, Οὗς.). ᾿ 

27. »)))] ΡΙ. ομἷν μεγεὲ. Εογ ἴπ β8θῆβε τοὐλώνηαιο, γατσ 

στοαν ἐο, οἴ. Νὰ, 3684 (οἵ δὴ ἱπβεγίζδηςθ), ν.Ἱ αδονς, τοῦς 

[1ἀοοῦ (ΖΑ ΤῊΡ, 1912, 287) εχρί αἱπβ ΌῪ ΕΣ ἢ «τοαλίοτο, φιίῤ, 

ἀἔνένεξ, οἱρ ᾿Ρὶ αρ. 6.5. Οοτ. 1450 λάχμ οἷζῷ Ὑ). ἀξναρὰνν» Β6 
58.411 5ὶρ ἴξ (86 νγαῖϑσ) ἃρ, Ῥυξ πε αἰ Βοι Εν συν! ίονν ἴξ ἀοννη]. 

Ὁ ΡῺ)] Ὀυ.᾿5 Ὁ ὈΘΏΣ, ἢ ἔπος πιοῦα ἀεβηϊία ὨΝΌ, ἰ5. ἃ 
δτεδῖ ἱπιργονοσηδηῖ; 850 Ἡοηίῃ. Βα. ϑ8ι. 

ἽΡῸ] Ρρὶ 15. ἴο εἰγαέν, οὐ ΜΖέεν ἐλγοισὰ (ἴγαπ5.), 281 : [με 5υδ]. 
πο 11 Ὀ6 τῆς ναῖϊετ- ἀγορβ, νοῦ Μ ζέον ἴῃς ταῖη ζλγυκρά. 
Βυὲ (Ηἴπι.) ἸΡῸ : πεν αν Μ ογεαῖ ἑλγοιρ 85 ταῖῃ (αοοι5. οὗ (μ6 
Ργοάυοι), οε (Ὀυ.}) Ρ Βα ,ΜΖέεγς ταῖη ἑάγομρὰ, οὐ, το 18. θαβὲ 
(5ι. Βυ.), 5), με ,Μέέοενς ἔλενε ἐλγρομρὰ 85 ταῖν (Ὁ ἀγορρεά ου 
Ῥαοΐογο Ἴ55). 

Ὑ1Η}0] δὲ {π6 {πιὸ οὗ [Ὁ, 45 ἔπι θη. 35: βες Ζόχ. 516 (68) μία 
ταῖβὲ (Οη. 2.1). Ὁυ. [ΠΜΌ, ἩΠΙΟΒ ρῖνοβ ἃ οἴδαγεγ β8θηβ (ΕΝ. 
830 ,“Ὅηε, Ὀὰχὶ ὀχρίαἰπίηρ ὈΥ ἴδε πιαγρίη, ““Ηδ6Ὁ. δεϊονερέηρ' ἐο,᾽ 

τἀπὶ [μἷ5 18. ΟὨΪΥ ἃ Ραγαρῆγαβθθ. Βυΐῖ ““ἔγοηι" ἱπιρ|165 ἱερὶι- 

ταδίεϊυ ἴμς γοσώέαρ ΤἼ5). Βιι.. ,0» λὲς »ηξοῖ, Ξαρροβίηρ {πε ἄγορβ 
οἵ ψεαῖογ ἴο Ὀ6 ἢτβὲ ρδίδπειοά ἰηΐο ἴπεὸ ἭΝ, πο! δἰογνναγάς 

(ν.33) ἔογμιβ ᾿ἴ86ε1 ἱπίο οἱουά5, ἔγοπι μοι πα ἀγορβ ἀεϑοἊεπά ἃ8 
ταΐη. 

28. ὧν ὝΦΕ] δ ἴα ἰαίγαηϑ. (Ὁε. 3425 ὙΠΌΝ 5,5): βθῆοο ΙΝ 
8 δοουβ. (α-Κ. 1174), 48 16γ. οἿἿ, [5. 458 ἢ τμ6 5δπιο ν᾽... δπὰ 
1,4. 335 σ ἱτἢ [Π6 σγηοηγπιοῦβ ΤῊ. 

ἼΒΝ) 1] ΟἿ. Ῥε. 4Ὁ δ ἸΏ ὈΠΣΊ; δἷ3ο 15. 458 ὨῸΨ ἸοΡυῚ 
ΡῚΣ ὍΡ ὈΡΠΟῚ ὑγΌΌ. 

ΔῪ ὈἽΜ] 88 31 ὮΡ 6. ςοἷ αἱ, ΕΥ͂Ψ. αδινκανιείν; Ὀὰξ 
᾿ ἰβ ποῖ δὴ δάν. Ὗνγ. Κοπίρβρ. Βε.ἶ ἰδκε 37 88 ἃ δγ-ἴοσπι οἱ 
Ὠ 3 ΣῚ, «λοισενς (Ὠς. 323 α].). [π (τ 335. ῥνήσονται παλαίωματα 
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ἰ5. ἔγοπι Θ, 50 ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτῳ βροτῷ ἀρτεες 
του ΡΥ ἢ “6 350 Δηά ἐγαρπιοηίβ οὗ 33, νέφη -- ὈΡΠ," Βε.7, 
ὙΠεγα ἰπεὰ ἔοϊονβ ἰπ (ξ ὥραν ἔθετο κτήνεσιν, οἴδασιν δὲ 

κοίτης τάξιν (οἴ. ν. 3 ΡῸ . .. Ὧ2", 3730), ἐπὶ τούτοις πᾶσιν 
οὐκ ἐξίσταταί σου ἡ διάνοια (Ξε 3735), οὐδὲ διαλλάσσεταί σου 
ἡ καρδία ἀπὸ σώματος ( - 37}}}. 

20. [Τῇε ταγίμηι 18 βυκρίοϊοιι8---2 : 2 : 2 (566 17} η.}, οΥ, 

εἰνίηρ ἴο ἃ») 50 8 βἰηρίε βίγεβϑϑ, 3 : 2 (566 1716 η.). Ευτγίπεσ, 

{Ππ6 τεβεπιδίαποθ οὐ 3» ΒΟ ἴο ὃν Ψ᾽ ἴῃ ἔπε πεχὶ ν. δηά θ8Ὁ 
2» ἰῃ 37}56 ἀγὸ ποιίσεδῦϊθβ. Τῇα ν. 85 ρεγῆδρβ βυβεγεά πιοα 

οογγιυριίοη ἔπδη ἰ5 ΘΠ ογα  ν τγεοορηϊβεά.) 

ὮΝ ἮΝ] ὉΝ τε ων 2. δἂ5 16. 58, 158. 2ο᾽5 εἴο. Βυϊ 9 

αὐῷοο; σνπεηος ϑρί. θυ. Βυ. Ὁ ἮΝ, Βε. Ὅ,, Ποῦ 158. οεγίδι ην 

πῖοζα ἑογοῖδϊα ἤδη: Υε8, οσδῃ οὔδ υπἀὐετοίδηά . .. 3 

ὙΣΒΏ] ἐλο τῤνεαδέίκρε οΥ ἴῃ οἱουάβ: ἱπ Εζίκ. 277 89 
ἀεηοίαβ ἃ “αἱ (Ξοπιειϊηρ᾽ σργεαα ομέ; οἵ. ἴῃ μ" 15. 2272 ἐσσι 3 

Ὁ) 41.). [π47}6 τ] πᾶνε {μα Ἔχργεββίοῃ 2} 8 (50 1 ΜΒ δΒεζε). 

ΓΝ] Ἢ (αἴνναγβ ἴθ (πὰ ρ].) ἀδηοίεβ νατγίοιιβ ἰου ἃ ἀπά 

παγβῆ βου πάβ, νῃϊοῖ νὰ ἰη ΕΠρ 5} 5που!ὰ Ἔχργαββ Ὁγ αἰ εγοης 

ννογάβ: 205 Κι. τΠ6 »0α» οὗ 4 βίογπι, 18. 228 (6 βῃοιῖβ οὐ 

τνΌαν οἵ δῇ Ἔδχοϊϊδα ογονά ; ζομα τλομέέμρε, 1Ὁ. 307, Ζεο. 47: 
ἤαγα ψὰ πιΐρῇῃϊ γοπάογ ογωσλέῃρς. 

30] Ρίορ. 8 δοοίλ; ἢρ. πεζὰ οὗ ἴῃς ἀδγίς (πυπάοτ-οουά ἴῃ 

ψπϊοῖ, ἴῃ 4 βἴογπι, Υδῆνεῃ νὰβ8 βυρροβοά ὃγ ἴῃς Ηδῦτενβ ἴο 
Ὅς Ξῃγουάεά. ΟἿ. ε5ρ. Ῥ8. 1812 ἸΏ3Ό ὙΠ2)20 1ἼΠΌ ἼΦΠ Πλ, 

20. ὙΥΝ] 1 οοτγθοῖ, πιυβὲ ἀδποίε πα ὈΐαΖε οἵ Πρ (ποι ἐπ 
᾿πδιηϊηρ Μαπλες, Βυ.) ψ πο ψνὰβ8 βιρροβθά ἴο ϑυγγοιιπά 
Ὑδπννο ἰπ [6 τπυπάοτ-οουά, {πὸ [22 [5.29 οὗ ΡΒ. 1818, Βαϊ 1ἼΝ, 
Δὲς ταιΐσί, ν. (Πα. Βα. Βε.: οἵ, Κα (Θ) ἰδοὺ ἐκτενεῖ ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ 
φδή (1), Δ 55 δῶ, 50 αἷβο (υ. Εἰ6]4) ϑυγο- ὀχ. οὐ 86 πιδγρίη) 
18 δἰπγοβῖ οεγίδίηΥ ἴο Ὅς γοδά ἔοσ Υνὲ. 

ΤΌΣ ὉΠ ΟῚ] ““ Κοοῖϑ οἵ ἴῃς 964" ἰ5 8η Ἔχίγδογαϊμαγυ 
ἐχργαββϑίοη, ποῖ Ἰερὶεἰπγαίεϊγ ραταρῃγαβοά ὈΥ ἴῃς ““ Ὀοϊζίοηι᾽᾽ οὗ 

{πῸ 568, πὰ {πΠ6 πιογε δχίγδογαϊηαγυ πεγα, βίπος, ἃ5 ἀοά ἀοεβ 

ποῖ (Ἰη ἴῃς τη οτ-ο]οι ) σονοῦ Ηἰπι56 1} ΠΙΈ γα! ν νυ ἢ οἰ ποῦ (Πα 

““τοοῖβ " οὐ ἴπε “ Ὀοίΐοπι᾿" οὗ [6 568, ἰξ 15 ξιρροξεά (Εν. Ὠεὶϊ. 

Ὧ1.) ἴο πιεδη ἐλε τοαέθν ἄγατον τ ρ ) γοπι ἴῃς Ὀοζίοπι οὗ πε 568 ἴο 
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ΓαρΙ δηϑἢ τ Ὀίαςκ, Ποαν!ν ἰδάθη ἰππάεγ-οου 5 (οἴ. ΕΝ πὶ. 

πᾶ εουονοίλ ἴτ (1π6 ᾿ρμς ἀρουΐ ΗΪπι) τοὐδὰ ἐὰθ ἀθρέὰς (Ρὴ) οὐ ἐὰδ 
σόα. ϑυρῇ δχαροβὶβ 15 ἱπογοάϊ δῖε; ἐπουρ, ἱξ {πε ἴοχὶ 15 οοτγεσξ, 

πο οἴδον ἰβ ροβϑίδίε ; [π6 αἰζεγπαῖϊνα πιδηϊὶοπθά ὉῪ ὮὈὶ., ἔγοπι 

ΗτΖ. ϑομιοιίηι. Ηἰ., ἐπαῖ τΠ6 ““τοοῖβ οὗ ἰῃ6 5684." ἀδηοίεά [πὰ 

ὈρΡρδγ, ββάνθῃϊυ τναῖθγβ---ἰῃ8 ““ νδίογβ ἀρονα ἴῃ6 βγπιαπιθηῖ᾽ οὗ 
αη. τ, θεΐηρ, ἰξ ροβϑί 68, 58} πιοῦε ουξν οὗ {πε αυεδίίοη. Ὁα.᾽5 
ὈΝ ὙΠ 8. ἃ ΝΟΥ ΡΙδυβὶθ]ς ἐπιεπἀδιίοη : ἀπά 6 οονεγοίῃ 

(νἱτὰ ἱξ,---ῃς ““ πιῖ8ε" οὗ 5; 866 ἀδονβ) [πε ἴορβ οὗ ἴδε πιουη- 

ἰαΐῃ8 ; 850 Βι.3--ραπάοηίηρ ἴδε βυρρεβίίοη ἴῃ δά. 1 ἴο γτεδά τ 

ἔοτ ΠῸΞ (4 ζαῤδως οσαἰανεὶ ἄνα ἴο ΠῸΣ ἴῃ 53), ““Απά {πὲ τοοῖβ οὗ 
6 8εὲ8 ἢε ἰαγβ Ὀαγα," οοπιραιίηρ Ῥ5. 1816... Βε., δηά (““ρεῖ- 

Παρ58)} 51. 1. Μαγβῆδὶ ᾿ΝῸΞ ὉΣῚ ὙΦ, ““δηά τῃ6 τοοῖβ οὗ {π6 
568 8.6 δίβ ἱπγοηθ"---ἰῃ “564 δεϊηρ ἴῃ ΠαδνθηΪΎ οσεδῃ 
(απ. 17), 186 τοοῖβ. οἵ ννβϊοῦ “Κνογα ροθίϊοδ! γ οοποεϊνεά ἴο δ6 
16 δανθῶ πιουηίϊαίπηβ ψὨϊοῦ ψνεγα τπουρῆς ἴο ϑυττουπά {Π6 

οαγίῃ (Εη. 1858 4232). Βαυῖ (πε πεανϑηΐν [γοπα 56 6Π15 ἢεγα ἴο Ὀ6 
οιξ οὗ ρίδος; ἔογ (πε οσοηίεχὶ γαϊδίεβ ἴο (6 πιονεπιεηῖβ οὗ ἴπ6 

βιογπι-οἰοιά5. ὙΝΊΓΠ ταραγά ἴο ἴῃς οοπδίγυοτίοη, Εν. Ὠεϊ. Ὠϊ. 
ταδκα Ὁ ΧΦ ἴπ αἰγεοῖ δοουβ., ΠῸΞ Ὀεὶπρ' τ νπαζθ ἑριζο ὦ σοῦξ᾽- 

ἐηρ: ““Απὰ »παζα ἐλδ ὈΧι ΣΦ α σουσνέμρ, (5ο. ἁἀροῦ ἰΐ---ἰῆα Πρ 
δδουῖ Πίπι---οἵ (Ὠ εἴ.) ἀροη Πῖπι): Ὀυΐ, 85 ΠΘ5 15 σοηδίγιιδά α͵50 
(5:6 ου ν. 53) ἱἢ δὴ δοουβ. ἀεδδηΐηρ τ παῖ [Πα σονογίηρ᾽ ἰ5, 
ἈΝπι. (5ες ἀρονθ) ψουά 5εεπὶ ἴο Ὅ6 δαιδῖν ροβϑὶδίε. ὙΠ 
τοηἀεγίηρ οουόνς ἀτριδοὶ τοὐέλ 18 νεῦγ ἀυδίοι; ἰΐ ἰ8 οΘοῃίγαγυ ἴο 

δε 56η56 οὗ Ρίεῖ, δηὰ [15 οηγ βυρροτέ ἰ5 ]οη. 35, ἤογα ργοῦ. 
Ὁ3") οἵ (15. 371) ὈΞΩΝ δῃου!ά θὲ γεδά. 

31. ὙΥΤ Τὸ οὐλέραί ρατροβα (7.17) οοπλ68 ἴῃ γαῖπαγ ἀὈγΩρΕΪΥ : 
Βεηος Ηουῦ. ατᾶ. Βα. Βυ.5 ἈΠ, ,εοαῖς, ποωγέδλες (ἐγ. 58 Κι. 
ὈΣΉΘ᾽; δὴ Αγϑπι. ννογά, Ὠη. 45, απ. 47}2 ὦ, ννΊ5. 1635 ὁ: ςἔ, 
ἢ, απ. 4533, 2 ΟΠ. ταἶδ., δπά ἴῃ Αγαπι. Ὠπ. 49. 18 1). 

ΠΡΌ Δ, 1] ἐπ αδωπάκσηποθ, νν Ὠϊοἢ ἴῃ ογάϊηαιυ Ηςρ. νου]ά θ8 

ἐχργαβϑβοά ὉΥ͂ τ, Οπδ οὗ πὸ ρβουϊατ δχργαϑϑίοηβ υβεά ὉΥ 
ΕἸῖμα; π6 νοῦ ὍΩ9Π, 3551. ὙΠ ἔογηι, υπυβιιδὶ ἔογ πουηϑ, 
{|κὸ ΠΡΌ, ἀδβιγαοιίοη, δ9ΨΌ : οἔ, (ὈτίεἨν) α-Κ. 8ς»:, 

32. ἽΝ ΠῸ9 [ον] Ὁ) ΠΡ5, τπουρῇ οοηδίγιοα τ ΒΕ} 

ψ ἢ δη δου. οὗ τπ6 τπΐπρ οονεταά, 8 4130 οοηβίγιοα τὐῖτῃ ὧν, 85 
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4135 ὉΠ» ΠΕΒΗ ΠΘῚ, Νὰ, 1658 ΥΝΠ ὈΠῸΝ Ὁ5ΗῚ (Ζόκ. 4924); 
ἤδησα δ Πογα 18 βυπίδοι ον δη ἀοο. ἀεβηΐηρ {παὶ τούζὰ τοὐέολ 

186 παπάβ ἀγα οονεγεά (α-Κ. 1175, οἵ. 66. 9}; 80 Μαὶ. “16 Π3) 
Ὑρλ στον ὈΌΠ, 

ΜΕΝΟΣ ΓΟ ἼΜῸ}] Ὁ ΠΣ, ας. 6η. “δ 28 α΄. Εογ πὸ τά, 
ἢ βοός Μ55 Κη, οι. 55 έ. Βιι. Β6. γον : ἫΝ 5 πιαβο., Ἔεχοδρί 
]6γ. 1316, σνῆδγα, βοινενογ (Βα.), ΠῸΦ᾽ (νι ἴπ 6 οἱ ἔογπι οὔ {π6 5ΞΓ. 
οὔ 3 55. πιᾶ5ς., οὗ  ῃοὗ 5οπιῈ 55 σ4565 ᾶτ6 ργεβεγνϑὰ ἴῃ (ΠῈ ΟΤ., 

α-Κ. 916), οουἹά εαϑ:γ Ὅς ροϊπῖεά, 85 ἰῃ 15. 305 ΠΥ ἴος 
ἌΓ (νυ. τ. ϑαηε. Ρ. χχχὶ!). ΤΠ πιεδηΐπηρ' οὗἩ »8Ὸ 5. υη- 
οεγίαϊπ. 12} 15 ἴο ἐξρὰξ μῤοη, τηθοί, εῖμογ τυ ἢ. Δἢ ἀοο. οΥ 3, 

ἴῃ ἃ ἔΘηΑΙΥ 8εηβε (1 5. τοῦ, αη. 3232), Ὀυϊ ἱτἢ 2 ἀϑυδιν ἰπ ἃ 
Βοβῆῖε βεῆβθ, ἴο μαδ μον, τ 5. 2217. 18. ἸῃουΡῊ αἴβο ἴο τηδϑΖ 
ΜΠ δ τεαϊαϑβὶ τὸ ἴο θημέροαί, ο. 2116 1) ΜῈ) "5 δυη) "ΠΌῚ, 7εγ. γιδ; 

ἴῃ ΗΠ. ἴο "παξθ ο ἐΐρλέ ον γαὰΐϊ ὠρορ (8α. 3), 15. 535 12 νῺΒΠ 

[ΕΣ ΩΝ, τὸ »ισζθ ομέγεαέν (34. 3)» [6γ. 3655; δοβ. ἴο "πωζϑ 

ὀμέγοαξν οἵ ἐπέορῥοςο, 15. 5.3.3 γλ28" ὈΨΦΈΡ), 59} 280 5,  ὲ 

τῆυ5 νεῖ πεγο, (1) δηά σοπηπιαηάδιῃ ἰἰ (νὶΖ. ἔπ6 ΠΡ ἴῃ 5 μδηάβ, 
ἴο Ῥ6 υβεά 85 ΠΙρΒιηἰΩρ) αραΐμϑοέ 226 αοεαΐαπέ (Ἐπτν. ΗτΖ. Βσυ55, 

Ὁϊ. ΕΝ πι.); Ὀαὲ (866 αονθ) "5 ἄοεβϑ ποῖ πιεδῃ ἴο αςεσί, ποῦ 

ΘΟ δὴ 8588 1}]}Δηΐ; (2) σοπιπιδηάδιῃ ἰΐ, “ς ([1Π6 2 δεσσρζίδ; 15. 
4019 εἰς.) ο"6 τιαζέηρ' τ ,αἱ ὠῤορ οὐ λὲξ (50. ναὶ ἴῈ ἰ5 βεπὶ 

δραϊηϑβῖ, [8. 525); 580 Πεϊ. (αἧς εἰπ Τρ )εηηιαολθηαε», “85 ἃ βυγα 
αἰπιοσ᾽}: οὗ {815 τοπάοσιηρ, αἷβξο, ΕΝ. “"Απά ρίνειῃ ἴὲ ἃ οπαγρε 

ἐλαέ ἐξ εἰγέξο ἐλ6 τιαγὰ,"" 1ῖ5 πὸ ἀουδί 8 ραγαρῆγαβε; (3) ΟἹ. Β1.1 

Ηΐπι. Βυ. Βε. Ὠυ. »ΒΘΞ, αραΐγεί ἐὰδ τπαγὰ (7); 115 18. θεβί. 
Ὧχ., [πἰηκίηρ᾽ ΡῈ Ῥγαβιιρροβαβ ϑλίγερίρρ, ἐπιεπβ, ν συ οἰ δνογίυ, 

δαΐ πρράϊεββίυ, δηά, ἴῃ 58", αυσδείοπαδίν : ΠΡΌ. ὝΝΠ ΠΡΟ ἢ3 
ΒΌΣ (Ὀεςίεγ, Βα., Ὑπνϑρ.), ὕροη {πε 5ἰϊπρ' (η3, 851 5. 2539 

ΜΌΡῚ 5 Ἡ]Π5), μα θαϊαποθίβ {π6 Πἰρμῖ, Απά β!!προίῃ ἴἰξ δρδίηβε 
ἴδε πιατῖίς. [Οἰπογ βυρ  Ἔβϑίίοηβ, ποῖ ργοῦδθίθ, ἀγα: (1) ἴο ρῖίνε Ὁ 
τε πιεδηΐηρ οἵ αγρολ (οὔ πεανβὴη) : ορ. ΝΗ. ΠΝ ἰπ Ίονυ, ΩΨ: 

Ἡοητῇ. ; (2) ἴο ἵγεδί Ὀ}2 85 ἃ πιδᾶϑβιιγα (ορ. 1 Κι. 185}: ἃ σοιρίε 
οὗ μαπᾶ-Ὀγθδάςῃβ (οἵ 5ΚΥ) ἢ σονοῦβ ψῖ ΠρὨ(ηἰηρ): ἘΠτΙ. ; 
(3) )ΒῸ 270 ΝΕΥΥῚ ἫΝ ΠΌΣ" 05 ἼΨ2---δχν" δογ 9: ΕἸΟΒίοτ.) 

33. ΤΙΡῚ» ὮΝ ἮΝ ΤΥ ἸΧῚ ὮΝ 2) Αξαϊπ α΄ νον 
ἀϊῆου!ε νογβθθ. [(ἀ (566 οἡ ν.3) ὥραν ἔθετο κτήνεσιν, οἴδασιν 
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δὲ κοίτης τάξιν, ἱπ νοι ΤΡ Ὁ υὖν ψὰβ γεδά ἴῃ ἃ ἀϊβεγεπε 
οὐάεγ 85 ΨΤῊ ΡΟ (0) ὃν, δπά τδὲ τεβὲ οὐ {δ ν. 5{Π] πιογα 

ἀϊεγεπεν ἔτγοπι 48844.-}] Κ7.---ἔγοπι τῆς "Ἱἱ οὗ ΚΝ, τὸ σλομέ, γαΐϑο ὦ 

-οαν- 7}, οὐ βουηά ἃ ὈΪαδῖ ΟὨ 8 δογῃ οἵ πιοείδὶ ἰγιπιρεῖ, γαγεῖν 

ἴο ΟἿΥ ουξ ἰῃ ραίηῃ ([5. 153. Μίο. 49)---ἰθ εἰβενῆεγε σλομξίμρ 
(Εχ. 3211), δυσῃ Ἂ5. πιρβξ δ6 πιϊβίακεη ἔογ ἃ ΠΌΠΟ 0, ογ Μίο. 
451 (δ νῦν πρὸ) ἃ δομᾶ ον 67 ραὶϊπ: ποίρό (ΕΝΨ.) β τδὰ5 
ἱπαάδαιαϊα, ὕοῦ 15 ἴῃς Ψψογά ἃ νοῦν παίυγαϊ οὔβ ἴο 156 οὗ 
τυπάογ, τπουρῃ ὯΪ. τοηάθγβ ζάἄρηηγω, δπὰ Βυ. (ἰγδηϑ).), θα. 
ΑΚρίορον “ νατ- οΥΎ "ἢ (οἴ. ΠΙἼΠ), βυρροβίηρ ἴΠ6 ἤριτγε ἴο θ6 

ἴπδὲ οὗ ἴῃε ἀρργοδοδίπρ ἀγηηεάὰ τνατροά. Βυῖ Ππογα 15 ποίμίηρ' 

ἴῃ ἴπ6 οοπῖοχὲ ἴο βυρρεδί {π|5; ἤδησα Βυ.᾽5 βυρ ρεβιίοη (πη δ15 
ποῖα) ἴο γϑαά ἰὈγ, λὲς δλωηαοῦ (5ο ΒΘ. Κ ““ρδεπαρβ᾽, 15 ΘΓ 
Ρἰδιιϑ:016. ΜΨ.Ὁ ἴῃ ΞΜ σδη ΟἹ πιεᾶη, ““ΤΒς οδίαςε ({611) 4150 

οοποογηΐηρ πίπι {πᾶΐ σοπηεῖῃ ἀρ" (50 Εν. Π ε].)---ἶῆα οαίε!6, ΌῪ 
{πεῖς ργεβαηςπιθηῖϊβ οὗ ἃ βἴογῃηςψ οοπλίηρ ΠΡ, δηπουποε ἴδμαῖ 

Υδῆν οι 15 δρργοδοδίηρ ἴῃ ἴῃ (πυπάοτ-οἰοιά. ὙΠδ οδίϊε, 

Βοννονεῖ, 566πὶ γδίμογ ουΐ οὗ ρίδοθ ἤδγε ; δηά Γ)ΡῸ δ ψουἹά Ὀς 

ἐχρεοίεαά γαῖμογ ἰπαη ἣν ΡΟ. ( (Θ) περὶ ἀδικίας, '᾿ΑΣ τεδὰ 
πῦρ, μπρίρἠοοιδησες, ἴον πρὶν; 80 Βόιϊζοδοετ, ΗἸ. Ὧϊ. Βυ. Ὁυ. 

ουβ5, ῖτῃ ΠΡΌ (ΗΙΕ ρίορ. ΗἸ. ὈΪ. ; οἵ. ἘΖίκ. 85 να, οὐ ΠΡΌ, 

οὐ Ὁ ΡὉ (Βόὅ. θυ. Βυ. Ὠϊ. «11.}, ἀπά υπάοτγβίδηάϊηρ, δ ἴῃ τΠ6 
56η86 οὗ σηρῸ»γ (1 απὰ 78 ἴον ἣν ΠΡΌ μαναὰ ΝΏΥΉ ἘΠ Ρ, δηά 

813 ΚΌΥΊΣ 2)90,---Ὀοῖ σοππεδοκίηρ ΟΡ ἰ ,ν 120): 85 ομα 
παῖ (μα ρέο. Π)ΡῸ δῇ δοο. γεξεγγίηρ ἴο τῆς 5έ. ἴῃ γ}) 18 )δδίουι 
ἢ δηρες (ογ, τῖτ ΠΡΌ, ὑπαζος ἄρρεν 7εαίοις, τουβεβ ἰξ ἴὸ 

͵εαίουϑυ) δρδίηϑε υηγίρῃθοιβῆθββ. Ὅῆα οοπδίγυοίίοη οὗἩὨ ἴδε 
νῦ. 45 ἴῃ Ζες. 82 πὸ νε}.}}}} ΠΟΥ ΘΓ. πιῶ 15 “")εδίουβυ," ποῖ 

«.Ζ6 41" (Ρ5. 6090, 15. ο᾽ αἱ. ἰη ΕΝΝ.): ““Ζεα]" 15 δγάουγ ἔογ ἃ 
οϑυ56, Ὀυΐ 1 Ι4ο|58 πὸ ἔδε!ηρ' οὗ ὀχοζισίυοησος, ΜΙ Οἢ 15 6556 14] 

ἴο ΠΡ δηὰ “")εαίοιιβυ." Ὑδῆννο 5 “7δ δου " 5 ἐχοϊωμδέυε: 

ἴξ σαηποῖ ἰοϊεγαῖα ἀποίμεν γεσεϊνίπρ' δὶ ἰ5 Ηἰ5 ογ Ηἰβ ρεορίε᾽᾿5 

ἅἄυε; παηοα ἰξ ἰ5 ἀγουβεά ἊἼβρβϑοῖδ!ν ὃν ἴῃς ἀεβεγιίίοη οὗ Ηϊπὶ 

ἔοτ δῃοῖπογ ροὰ (Ὠϊ. 325}: οἵ,, ποιίοἰηρ (πῸ ργεοβάϊηρ οοηϊοχῖ, 

κι. 2919 0, 1: χὶκ. 518 (ποῖς 11) 1658. .2. 2455. Ζερῃ. 118), οὐ Ὺ 
186 ἱπιρεγαῖῖνε πεεά οὗ ἱηϊεγροβίηρ οὐ Ηἰβ5 ρεὸρϊε᾽5 Ὀεπαὶέ 

«ραϊηδὶ {ποῖγ ἔοαβ (45 [5. οὐ 590}, Ζεο. 85: οἵ. ΕΖ. 465. 5 4819, 
Ζερῆ. 33). [ἰ ἀοεβ ποῖ 56δπὶ ἴο Ὅ6 υδεά εἰδαννμεγε (1655 ἴῃ 
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Ῥ5. γ95) οὗἩ τε ἔδεϊϊηρ' ἀγοιιβεά ὉῪ ἴδε ἀϊβῃοποις ἄοῃθ ἴο ἀοά 
ΌΥ »ι6γ6 ννὶοἰκοάπθβ8 ; τπουρῇ (μαὶ νουά ποῖ, ρεγῆαρβ, ὃ6 

τποῦα ἰπᾶη δὴ δχίεηβίοη οὗ ἰΐϊ8 086 ἰη ΕΖ. 5.2 εἴς. Ὕατᾶ. 

Ῥογίεβ, ἴογ τῶν ὧν, πρίνου, ὦ ςίορηε, τολέγίεοϊπα (οἴ. ΑτΆπι. ΣᾺ ἴῃ 

ζ΄ ἴον πιψῦ, 10. 381, 15. 295 αἱ. ; οἵ. τῆς νϑ. ὄνΌν, 10. 2γ11 δ; 5γγ. 

Ἰαλὸς (ταγ6), Ῥ5. 2876; ΝΗ. ὑόν, δῖτ. 4317 τρδγρ., υἱτη 186 

νὉ. ὄρ, ΧΩ. γἹ, ἴῶνγ, ΟἌΡΨΒ ἢ. ται); δὰῖ ἐπὶ ἀοδα ποῖ 
ἄρῖεθ ἢ ΡΟ: “πῇ, γοα ἴῃς νη ϊγι νη " (φο. τ6]16 ἢ 
οοποεγηΐηρ Ηἰπι). Β6. ΜΡ τῖῃ ΠΆΡΟΡ “ἐγεα, Πίβ εἰ νίηά 
Ρτοοϊαϊπιεῖῃ 4150." [16 ἸΌΡῚ ἰβ γεν γεβίογαά ἴῃ ", γομον, ἱξτε 
λές τολίγἑποίμα, νουἹὰ ἔογπιὶ ἃ ροοά ρϑγδ αἱ ἴδγηὶ; [Π6η ἢϊξ ΠΡΌ 

ββουϊὰ σοηϊαὶη {πε ράδγβ]]εὶ ἴο νὸν τῶ"; δυῖ Β6.᾿5 ἸΏῸΡ 185. ποῖ 

αυΐϊε παι ϑέβοίΐογυ (γαῖπεογ ἢ ΠΙΠΌ, ογ Ὀεϊίεγ Π1Π᾽), ἀπά Ἰδ γαῖμεγ 
ἴδῃ ἣν ἰ8 ψαηϊεά. Βυϊΐ 2λ6 τπυηάοτ, ἐλ6 βῖογπι νου θ6 πιοσὸ 
παῖυγα! ἔπδη ἀΐς; δπά ἰηβίδεδά οὗ γὸν, ἃ ἴδγπὶ ἔογ ψγδίμ || ἴο ἣἱ 

νου!ά δ6 δοξίοσ (Ρ γ2 07) : ΠΡΟ ἸΒῸΣ ΠΗΓΡῚ ὈΨῚ ἸΌΒΤ ΤῺ τουἹά Βα ἃ 
δοοὰ αἰΞείοι, θυξ ἀδραγίβ ἴοο πιιοῖ ἔγοπι Ἐ9 ἴο δε αἱ 811 σεγίδίη. 

Βυῖ ἰῃ δὴν οδ86 ἴδπα 1 οὗ ᾿Χζἷ2, ΠΙΆΥ νν6 11 πᾶνε θεϊοημγεα ἴο ἴδθ 

βεοοηά [1η6.] 
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:. ἮΝ] ἢν, γέα, ἰπιγοάϊιοαβ δπιρ ἢ ΕΑ] ν ἃ πον πουρπῖ, ΡΒ. 

166. 1.9 (26χ. 646); ατᾶ. ἥξ ; θὰ τὨϊς 15 [655 ἔογοῖδίε (265. 46). 
Βι. θυ. νέρπ, βυρροπίηρ ἣκ [ποξ τεηάεγεὰ Ὁγ (ὅ ἴῃ 3638] ἰο ἢανα 

οοπ16 ἴῃ ὈΥ̓͂ Ἔγγοῦ ἔγοπι 4633, Βιυϊΐῖ ηο0 σἤδηρα 5 Πδοαββᾶγυ. 

Ὁ] [ἃ (3633) ΒΙ.2 υ. 130 (αἀάἀτεββεά ἴο 106); ἔογ (Ὀυ.) 
“1ὲ πιϑὲ Ὀ6 ἃ πιδίίζεγ οὗ ἱπάϊβεγεηοα ἴο ἢὶβ ἤεᾶγεῖβ ψμεῖπεν 

ΕἸ ἔδαγϑ ἴῃς βἴογηι οἵ ποῖ, ἰἔ [ΠῈῪ ἀο ποῖ ἔδαγ 1." Βιαῖ ἰ5 115 

τεδβοηΐηρ' σοποϊυδίνα [ΕῸΓ ἽΠῚ 0 σὰ βῃουϊά ρεγῆαρβ γϑδά 

ἼΠ᾽ 25) 2 Ὁ, τοϑιογίπρ' [6 3 : 3 γηγίμπι; οἵ, δάορεηρ Ὠὰ.᾽5 εὸσπ 

ἴον ἣν, Ἴ25 ἽΠ ἼΔΊΡ, ψ ΠΙοἢ 15 τυ πη ςΑ]Π}γ 1658 εαϑυ, θὲ ἽἼΣ -- 

(ἃ σου ἡ διάνοια, Ἴ2) ΞΞ- σου ἡ καρδία.] 

ἽΠ] απα ἰσαῤῥ οἵ σέαγές (βεῈ ἴων. τἰῖ, ΗδΌ. 46 (ποι ὄγυυδ 
ατωπάο», ΕΝΝ.)). ΕΥΝ. ἐς πιουοα ἰδ νγεαῖς ἀπά οοϊουγίεββ. 

2. ϑϑῷ Ἵ»ΏΌ] 68 13} διὴ [Βυξ Ββοθ, ρϑγβδρβ, ἸῃῸΨ δηά 
γον (8! νον, ἐὶ6. »Ὸ}) τα νατίδπιβ, βοῖῃ οὔ νβίϊοι ραϊηθά 
δηΐγαπος ἴο ἴπ6 ἰοχῖ, ργοάποίηρ ἴπ6 ἀπυβαδὶ γηγίῆτη 4 : 3 (866 

ου 17}}}. ἃ (Θ) 5 ΤΑ Ῥυ. »͵ΈὉ ἕο ψο (Ομ πϑοαββαγυ ἱξ 
νὔῦπ ἀπά Ἴ20 γὰ γεδά ἰῃ 1). 

ἸΔᾺ] πιᾶν πογὲ Ὀ6 γεπάεγϑά γρρεδέέηρ (566 οἡ 317). Β.. τεπιαγῖκβ 

οὐ ἴδε εἤεοῖίνε ννογά-ραϊητηρ ργοάπσεά ἤδγα Ὁγ ἴδε τερεαῖϊθά 

ὃ βουπάβ: ἣν 1.8 νου ψοῦ, 

3. ὙΤΎ] ἔτοπι ΠῚ (Κ1ετ. 151} Οτγὰ ἕ; θαΐ ἴῃς Κι, 18 ργοθδθὶν 
Ῥοϊζοτ): δὴ Αγαπι. ψογά, δε, τὸ ἦρος, η. 515, ἔογ ἀπολύω, Μι. 

1425 ὅ5, ΠΙΒ, 18. 2οΣ 85, 451 ζ{, ΠΩΒ ἀπά Γίρι', 15. 589 86, ἼΒΠ, [5. 588 
Ζ, Ρ5. 791 1. Ἠδτε ἴὲ τ Ηθ. ὙΠΠΟνΝ (οξ, 3886 150) ὨΣΡῚΣ ΓΡΦΤΠ). 

0)7 ταὶ διε, 85 ἔγδεαυθηιν (26κ. 41α). 

4. Ὁ᾿ΨΙ 2. Μ55 Β,. Βυ. Βε. Ἀα. ἐδίρ. 
ὮΜ ἢ] 50 αἰνιαγβ νυν ἱτι τπ|5 ννογά, [που ρ Ἢ ἴῃς ͵.155. σόηϑδ 15 

ποΐ ἱπϊοπάθδα (1 8. 2,9, 2 5. 81. Ξε Ρ5. 1814 Ὀμη5), 10. 3} 409). 
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Εἰμογ τπ6 ὅ ννᾶ5 ρβουϊαγ ἴο [πὶ5 ννογά, ογ τά. Ὁ, (Τῇο ὺβ 

ὈΨΊΣ, Ῥ5. 295.) 

ΣΡ» ΩΝ απα οἰαγνοίλ ἐλορε ποί. ἍΡΨ, ἰδ οοτγγεοῖ, 1} 6 

ἃ ἄδποπι. ἔγοπι 2039), ργορ. ἴο φέῥαοδ οὐ ἐθαὺὸ αὐ ἐλθ ᾿ἀθεὶ -τΞ-Ξ ἰδαυὰ 

δελέμα (ἸΏ Αταρ. 'αζαδα ἰ5 ἴο γολίοτο αὐ ἔλα πθεἰ; δπϑὰ ἴῃς Ηςῦ. 

ΔῸΨ ἴῃ Οδὶ 8 ἰο αὐήσοξ αὐ ἐδα ἀθοὶ, οὐ συογγόαολ), ἴῃς ΒΔ 15 

Ἔχρί ἰηΐηρ ἴὸ ΠΠ ποτα ραγιϊουϊαγ γεΐεγεποα ἴο 20} ἴῃ 86 βθῆβα 

οἵ ὁμπαῖ, Ῥ5. στο ῦἕϑ' 113 (26χ. 7848) : 50, ἔογ ἰπβίδηςε, ].Ε. (5. 110113) 
32} ὈδήψΟ [Ὁ ἽΠΙ ΝΘ γ5, ΟἹ. ἡορ ὈΊΠΝΝ δρ, δἀαΐηρ, Ὁ» ἼΟΝ 5) 
πΟΡΌἢ "Ὁ ρον Ἂ (Ρ5. 1τ9}32) 3Ρ} ΟΝ Ὑδεῖα 15, δοννενεῦ, 

δῃ Αγδηι. απ ΝΗ. νογὰ 33} πιεδηίηρ--- Ποιὰ ρἢ 15 εἰγπιοϊορίοδὶ 

το διΐοῃβ ἅτ ποῖ ἀρρδγεηῖΐῖ, π|6558 ΟΥ̓ 8ῃ δηοιηδίουβ οῆδηρε οὗ 

σοηπβοπδηῖβ, ἴξ σοπιεβ ἔγοπι 3}}---ἰο λοζα δασᾷ, ἄδίαν (ἴων. το᾽3 

ΖΦ το ἀοδρ δαοξ ψαρεβ, Ττἢρ. ἴο λοζαῖ ογισσοὶ ὅαοξ, ἄρίαν, απ. 
1915 Ὁ ἕον ΠΌΠΘΠ", 1 5. 2οῦδ Ζ' ἔογ ον π' δε, αἱ. ; ΜΗΡΨΒ τ. 
6446); δηὰ ἴξ 15 αυϊῖα ροβϑίδ]ε ἔπδὲ ὉΞ39}ὴ) 5ῃοιὰ Ὅ6 τεδά ἤδγα. 

ΖΦ ἴεγε μδ5 ἈΞ; δηά 3 Μ55 τοδὰ 23), Τῆς 5{.,) μοννανεγ, 

ἢᾶ5 πὸ δπίθοεάθηΐ, δηά “Ὁ ̓ς (Βα.) ““Ἰοηρ ἔογ οπε 11π6, ἀπά 5βῃογῖ 
ἴογ ἔνο" : ἤδποα Βυ. 51., νϑγῪ ΡΙΆΘΘΙΡΙ.Ι ὈΡῚ3 250) δϑν, ““ηά 
με ἀοἰαγείῃ ποῖ 188 Πρμεπίηρδβ." Ὅα. : ΝΣ ὈΡῚ ὑφ ΝΕ ὙΣΠΝ 
Ὑ »Όθυ ἡΒΌ 250) "Ὁ (ἔογ τ) ἴῃ 4) 1} : (ἤοηι δὰ) γΡ8; Ῥυὲ 

188 ταγεοίο!ά Ὃ, Θδοῦ {ἰπι6ὲ δὲ [δε ἐπά οὗ τῆς [ἰπ6, ἰ5 ποῖ δ 

οἰθβδηοθ, ποῦ 8 80 πιυοῆ οὔδηρε πεοαββαῖυ. [Βυῖ Ὠι.᾽5 1αϑὲ 

1ἴης 5 θοιίογ ἔμδη 38, ννϊοῃ 15 ὈοΓΒ 5μογί πὰ ἐεθῦ]6.] 
5. [Τῆι γῆ γίῃπι 15 4 : 4-- τάγα ἴῃ [00 (76 η., 218 η.}, δη ἃ 5οπιθ- 

εἰπ|65 δ ἰεαβὶ ἀπ ἴο ἰαχῖυδ! οογγαυριίοπ.) ὙΠδγο 15 ἔογοα ἴῃ Βυ.᾽ 5 
τοπιαγ ἰπαϊ κ πὰ ὃ ἔογπι ἃ ροοῦ ρδγβδ!]εϊ ; ἰῇ " αἷβο ἴθ δάν. δοο. 

ΤΉΝθΣ 8.415 δἴοσ ὙΡ8 δὲς Ὀψ", νυ ἰο ἴῃ 118 ἔαγη 56 6πὶ5 ἃ νατίαηξ 
οὔ; ογ β ἃ [41] οἵ βῆον ὅ 4 οδιιϑδο (.3) οὗ ἐπυηάογ: ἤδηοα, 
σοπιρατίηρ 59) ἼΒΟΘ ΓΝ ἽΨ ΓΉΝΌΕΣ ἽΡΠ ΓΝῚ ΠΥ πῶν (οἴ, 919 
ἀπά 3655), Βα ψουὰ τοδά διό) ΓΥΟΥῚΣ ἽΡΠ (ον δι 5) ΛΝ ΓΉΝΡΕΣ ΠΟ 
»Ὼ. δδυ. ἴον κὶ τοδάβ Τα) δὲς ὈΝῪ, 

6. ἘΝῚ17] ἱπερεγ. ἔγοπι δ ἢ, τῃ6. Αγϑπι. ἔογπι οὗ πε ΗΘῦ. ΠῚ, 
ἴουπά 5ἰχ {ἰπιὲ5 ἴῃ ἰῃς ΟἿ, μεγα, αη. 2739 ΠΠ, 15. 166 (ἴπ τῆ8 

ΡΓΟΡΠΕΟΥ͂ ου ΜοΔ) ὙΠ, Νεῆι.. 65 δῃὰά Ο οι. 2ζ3 Γῇ, ΩΟΏ. 1 τ ΚΠ Ὁ 
(ςξ. αἴ5ο Πγ7)). ΠΕοογγαοῖ, ἴπ νΌ. νν}}] Ὀ6 υδεά ἴῃ 115 ρτί πη! εἶν βθηβα 

ὁῇ Ζαϊὶ, ἰοαπά ἴῃ Αγδθ. (Ωγ. 53, “" ΒΥ {π6 βία 5,2 δ ψ ἤδη ἴ 
" 
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5665), Ὀὰΐ ΟΠ παγα ἴῃ οἰἴπεγ Ηςῦ. ογ Αγαπι. Οτᾶ. ϑρέ. Ρετγῖ. 
Βυ. (ποῖ Πυ.}) ΠῚ ογ ὁ, «αέμγαίο (Ῥ8. 65}1 δἴο.), βίοι πιρῆς 
566πὶ Ὀεῖϊίεγ βυϊί(εά ἴο γαίῃ ἴπαπ ἰο πον; ἰΐ ἷἰβ, ποψανεγ, 

αἰεγδαϊεά ἴο αἱ ἰδδβὲ δ ὈΦΩΠ ἰορεῖμογ ἴῃ 15. ς 519, 
Ἵ» ΓΥΘΌ ὈΌΣΔῚ ὝΔΌ Ὁ.92)] δ πιιβὶ 6 ὑπάεγβίοοά ἔγοπι 

5 Ῥείοτε ὉΦ) (εαοῦ {ἰπ|6). ΠΥΘΘ ὉΦΣ δἴϊεγ ἼΘΘ ὈΦ) ἔογπιβ ἃ 

Βαγαϊγ ἰοϊδγαθῖς οοπιπαιϊίοη. Ῥγοῦδθὶν ἼΦ ὯΦ 5ῃουϊά θὲ 
οπἰοά ἢ 3 Μ55, ΟἹ. νντ. Β[.1 Ηΐπι. Βυ. [μεγ. 85. οπηῖῖβ 

ΓΥΘῸ Ὁ. ϑ6. (οπιϊετίηρ' 5) μ658 ἴον ὃ ΟΠ Ὀψϑν; Ηΐπι. (οπιῖϊ- 
εἰπε; ὃ) ἴογ ὃ μα5 Ἠ}} ΠΙΊΘΘΣ ὈΦΟΥ (Ἰπιρετ. 6 σέρονερ, δ, ἃ5 Ὀαίογα, 
Ῥεΐπρ' ὑπάεγβίοοά ἔγοπι " Ὀδέογε ") δηά "δ: οἵ. Ῥσ. 858 ΓΙΣῊ 05 
ὈΐΠπ); Ὅα. (ἔοτ ἢ δηά ὃ), τοϊαϊπίηρ' {π6 Π ἴῃ ΠΥΊΘΌ, ἩΝΠῚ ἼΘΟΥ ὈΦΣ; 
Βε.Κ, 5 Ηΐπι. ογ Βυ,, ογ ἸΒῚΨ ἼΘΟΥ ὮΦ2) (Ὁ »0Ρ: τ. 312). 

γ. Δ] 3 ὈΠπΠ 5 ρεουϊαγ, θὰς ἴξ 15 ἐουπά ἴῃ 33᾽5 (4150 ΕἸ Π). 
Ηἰ. ατᾶ. θυ. Β6. Ἵ3 (97): Ὀχΐ ὍΔ 5 πιοτε Ἔεχργεββῖνε. 

ΠΩΣ ὌΝ 5] ΕΝ. “ἀπαξ 811 πιθὴ πτβοπι μ6 δαΐῃ 
ταδάς τῆδὺ πον (11) 18 γιγαπιπιαιοα! ἵν οογγαοῖ, Ὁ: ἄοες ποῖ 
γἱοἱά ἃ ροοά ββηῆβα: γεδά νυνττ Ἐ εἰμεν ΠΟΘ ΠΣΟΧΟ 2.) (ΟΙ. 
Καπιρ. 6. (ποιθ), Ὁ].) οσ Ἰπθμ ΦἾΣΝ 95 (Β1.1 Ηΐπι. ὰ. Β6.): 
Βι. εἰτπαγ, δὲ [π6 βᾶπιθ {{π|6 βυρρεβείηρ' ἘΠΕ) Οὐ, 55 πᾶν 86 

τερεαϊβα ὉΥ δγγοῦ ἔτοπι " (Βα. Ὁυ. Β6.Κ). [(ἀ ουτίουιῖν ἴοσ 
ΠΟ ἴδ5 τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν ννδηος ἘΝ ΓΙΪοΝ χααβεοηδ  γ, 
ἹΠΟΡΌ, [πα Ἔνεγυ πιδῆ πᾶν ἵκηονν 58 ποίλέριργιθςς.) 

8. ἘΦΊΔ1Ν] Βα. ΝΊΣΠΝ, 
ο. ὙΠ 12] ΕΝ. “οαξ οὗ {λε σμδπιθεγ (οὗ {πε βου), 50 

ε., “16 ομαπιθον᾽" Ὀαοΐηρ᾽ δη δοὈτανίαἰίοη ον “" πε σμαπιθεῦ οὗὨ 

186 δου τἢ᾽"; οὗ. οὗ; Ὀ0ϊ (Π]5 5 ποῖ ργοδδδϊε. Πα. (ἢ. ὙΠ) ὙΠ [Ὁ 

ΠΡΌ [ΘΙ (οἴ. 18. 211 ἢΐοΓΟ 3295. ΓΒΗ53); [δὲ {π6 εἰ πιϊπδείοη οὗ 
πε νϑ. 5 αὐνκνναγά, Β6.Κ ΠΒῚΌ δὉ2Π [Ὁ ὙΠ [9; δὰ τΠϊ5. ῥγο- 
ἅἄυςες 6 γηγίππι 2 : 1: 2 (171 ἢ.}, [ἡ Ὁ τ γγίμπι 15. 3 : 2, 
1γ}8 π.};} Ὀαξ ραγπαρβ ἔπε νϑγὺ ἀουδια! ὩΣΉΘῸ ἴῃ ἢ γεργεβθηῖβ 
ἵνο νψογάβ ἰη (πε οτὶρίπαὶ ἰοχί.] 
Ὁ] 1 οογγθοῖ, Ζῴδ σοαΐέεγενς, 1.6.,) ἐλ6 σοσέίογέμρ᾽ ἰὰς 

(ΚΝνα..), 'Ῥοεῖ. ἂς σπὍυϑρέξς δογοαέδις, ααῖρρα ααΐ ἡυδῖθυ5 ἀϊβρεγϑὶβ 

ἔτῖσιις οβεγαπί βεγεηστη (665. Ζάδς. ; 80 Ὁ].}; οἵ. Οογ. κι 
ΓῚ 

Ἰω τῶν λό», 8». ἐλδ κοαξίενέηρ (νπ45)}} Βαΐ ἰπ εἰ οδ58 
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(Όι.}) τῃς ἔδπι. ρίορ. ψουϊά πᾶνε Ὀδθθη ἜἼχρεοϊεά. Ψοΐρε. Βα. 
Οο. Ηοπίῆ. 81., ρ᾽δυβίθιγ, ὈΤΘΘ, ον ὁ {16 σἰογελομδες (Ῥ5. 

14413 1). [{ὰ ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων (ἢ ἃπ ἀττοτ ἔογ ἀρκτῴων), 9 
[Διφι.3] «ἴο (-Ξ- Ὀ Ὁ, οἵ γαίβεγ, βίπος [Π6 ρί. ἄοθβ ποῖ οσσιγ, 
ὈΝΌ, ψἤεηος Ν. ΗεγΖ. ἴῃ 7171ι.5᾽ χὶν. 577,--- Ετοπι βοογοπίηρ' 

μεδὶ (ΟἼΠ9) οοπιεβ ἔπε ταρεῶρε, Απα ἔγοπι βινδερίηρ γαϊῃβ οοοί- 
πε55; δυῖ ΠΡῚΌ -Ξ σσηιῆνε 5 ἀουδείι), Ὁ ὈΣΝῸ προ, Ὁ δῷ 

Ατοΐατο, ᾿4 καὶ ἀπὸ Μαζουρ.] 

10. 1} 30 αη. 4833, Ῥυ. 1419 τοῦῦ : τπουρἢ ποῖ, 885 Ενν. 295, 

Πεϊ. α-Κ.ο" τ246 (οπιτεὰ ἴῃ α-Κ.38), ἃ]. (ν. 2οχ. 68ο4), δῇ 
ἱπιρεύβοηδὶ υ58 ΡῈ ΞΞ ΘΘγπι. “65 ρίθδι": Ρυξ 50. 1Γ)Π, “1π6 ρῖνογ 

εἰνεῖῃ" τό “ἦν νος ἰ5 ρίνεη " (α-Κ. τ444], 4, Κό. 2244, β)Ρ. Σ κ 
τοπάδγ ὉγΥ ἃ ρᾶβϑῖνε (ϑο ΗἸ. Ὦϊ. αἱὲ. Βυ. Ὁυ. 5); θὰξ {86 
Ραβϑβῖνε γοπάδγίηρ' ἰ5 ποῖ ργοοῦ πὲ ἴπ6 ἰγαηβίδίογβ υοοαίεδϑα ΤΗΝ, 

[ΕΒ γοι ἯΜ: ἴῃ Ὁ ΡΥ ἔτοπι Ῥυν, ποῖ Ργν.] 

ῬΦΩΞ Ὁ ὩΓΓῪ]) ἀπά τῆς Ὀγεδάτῃ οὐ νυδῖεγϑ 'β 'π πᾶγγονν- 

Ὧ655 (3615) -Ξ [ῃς Ὀτοδά νναῖδγβ ᾶἃγὰ παγγοννϑά, νΖ. ΌῪ ἴσα ἑογπηίῃρ' 
δίοηρ τῆς οβἄρεβ, δπὰ ργδάυδην σοηίγδοιπρ' [ἢ 6 νναΐογ. 

ΣΙ. ὙἼ2] “ ταῤμγαΐίοη, ἴον Ὑ, ἔγοπι ΠῚ (10 5.}), πὸ ἝΣ, Σ (15. 

35), Ὑ, ἔτοπι ΓγΝ, Γῃ, τὴν (0-Κ. “φῦ, ὁπ; ο(. 844":" 935). [ΤῊϊΪ5 
ἐχρίαπδιίοη οἵ 39 15 ργείδγδθίε ἴο δογτι (Σ᾿ Ἐ ; ορ. 3), οὐ ἃ σλοϑόνι 
οηθ (Θ ᾿᾽Α), ον ρωγέξν, δγίρλδιοες ([), οὐ (τ 1) δδλδ γαΐηδοτο 
(Ηοαι.). 45 ἴογ πνΊϑ' ὙἼ2 μ85 -οὐδίολιο Δ... : ἢ ἰ5 ργοῦ- 
8ΌΪΥ οογγαρὲ ἀηὰ ΡῚ2 οἵ ΤῊΣ 5βοιιϊά ὃς τεβίογεά ; 566 ποχί ἢ. 

ΤΡ ΉΙΤ 1] ΠῚ 5 ἴο δρῶ οὐ ζαδοι» (οἴ, ἴῃ ζΖ ΠΟ, 45. Ὁι. 61} Κ 

ὩΥΣ ὯΝ ἩΠῚ ΜΟῚ ΠῚ τα ΠΡῸΣ ΝῸ ἼΦΕΣ ὈΥΡΉ, ΟΟΝ. 211 Ἴ ἩΓΓΉΘΣΙ 
ἼΔΡΌΡ ᾿ΥΤΊΟ το Γῆ, ΠΡΌ ΟΡ), ο᾽; οἵ. Νὰ. τ 11} 3 ΓἽΠ ΚΌΡῚ ΝΠ 
τε ΠΣ ΣΙ ΦῸ : 5ε6, ἔυγίπεγ, ΟῚ. 419, δηὰ ΔΙ )8, ς.υ.: 

50 Ηοδ. ΠῚ -Ξ δρυωδίοοοηιο διεγάση, ““ οαπιρταηος," Ὀΐ. 113 ποκ 

ὈΞΠῚ κῦΌΝ, 15. 119 ΠΩ» ὧν γη ᾿). ΠπΥΌΠ 15 ἐπεγείογα ργοροῦῖγ ἴο 
36 10 Ἴοΐ οὐ ἰαδοιι», ΜΟΙ πρης αἰσὸ πιδᾶη ἴο δωρηζδηι 

(Ὀεϊαβέθ); θυῖ ἴῃ ἴῃ ΝΗ. υὑδαρε (ζ.6..} 1ἢἃ 85 ἴτῃ6 ἀεγίνεα 
86 η86 οὗ ἴο φυκόζο, ὑριῤογέμηο (Ὀε1 5166 η), 6.6’. ϑαπὰ. 85 ΠΥΘΟ 
ΙΠΠδ ΤῊΝ, ΤῊ ὑπρογίμηθ ΟἿ6 ἴο τεραγ; 7:π. 245 ΠΙΠΩΠ 
ΕΣ χυν, ΡΤ : 51}, ἤθη τπ6 ΕἸ βρεθοῆαβ Ψψαγα τυγ θη, ἱξ 
ταῖσδ πᾶνε πὰ {πε πλογα ργιπιδιν βθηβε οὗ ἴο δμηγήάση. Βυΐ ἴπε 

ἰάεα οὗ τπε γαὶη ννἱἢ νυ οἢ [Π6 οἰουά5 ἀγα ἰδάβῃ 15 ηοῖΐ ἤθσε νεῚῦ 
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βυϊδῦα : τα ἤᾶνα ὃὉ οοἱά, 19 ἴσβ, δηὰ 11 Πρῃιπίηρ. Ἦδποο Ὦυ, 
ὙἝΞ, λαΐζ, ον ΣἼ2, [ἢ νΌ. ἕδη ἰακίηρ' ἔνο δοσυπαῖίνεβ : ορ. α-Κ. 

11700}; Βα.7 οπίῃ. Βιι.. 2} ΠῚ" ΡῚ3 ἢ, γεα, ἔπ οἱουά οαςέσζα 
,)ρν»ἰὰ ᾿ερλειέμρ (Ὁ, ἔτοπι Αγδρ. αγαξα, ἴο σατέ οὐ ἑλγοτο: 1,8ῃς, 
1827). ΤῊΐδ ἀρίϑαβ Ἔβχοα πεν τα ὃ; Ὀαξ [86 Ἔχρίδηδίίοη οὗ 
ΠΟ 15 ργεοδγίουβ. ᾿ 

ΥῊΝ ὮΝ 8} Εν. “ΗἜς «ρ»εαάείὰ αὐνοαά [Β οἷοι ά οἵἉ Ηἰ5 
Ἰιρπιηΐηρ ἢ: Ὁ ΥΔῈΠ ἰ5 ἴο ϑοσζζθν (50, τ ρ μεν, ΑΝ. 16 φοαξίογείλ), 

ποῖ ἴο «»»εαα αὐγοαά (98) : ἢδῆσα ροΐπε, νυῖτῃ (α (Θ), διασκορπιεῖ 
νέφος φῶς αὐτοῦ, Ἐ εἰ πυδεβ βραγρυηξ πε βυσπι, 15 Μ59, 
Ἡαρίορν. Νιεαῤοὶ. 1487, ΖΦ οἵ ΕΔΌΡ. εἀά., Νεηΐοδ, 1517, 1525, 
1568, ἀπά οἵ ἴῃ6 Αηΐνετγρ Ῥοϊγρίοιξ (8εἐὲ θε Κοβϑβί, ϑω2Ζε- 
δία αὐ Ῥαγίας Ζεοίίοριδς, 1798, Ὁ. 125), ἢ" (580 [1,6 ΟΙεγο, 
Μίο. Ῥαίπο, Βυ. θυ. Β6.), 226 οἰομαῆ τοαξέογοίλ ἐΐς ἱέρλέ 

(ἐρλδιέηρ). 
12. ΓΒΦῸ] δάν. δοουβ. (ἴπ ργοβθ 3,30): ἔγοπι 390, ἃ φωνρι: 

γομνδέηρ ῥίασθ: 2 ΚΟ. 235 ὈδΟΥΝ Ρ9, τὸ 22αοθς γοωρπα σδομέ, 
(δῖ ὃ τά. "3203, 85 76ζγ. 425 4118} 1 Καὶ 659 290, Δαν. δοο. 

τομπαῖ αδομέ (Ὀὰϊ τὰ. ργοΌΔΟΪΥ 3390); Οδ. 113 Ἰ8ΌΘ, λὲς ἑαδίδ οὐ 
ἄέναη; Ῥ5. τ40}9 '3Ὁ Ὁ (Ρ 3309). Βυ. 2338; Ὀυξ 32)320Ὁ ἰ5 
ποῖ ιι866 οἵ ἃ ρεζβοη οὐ [πἱηρ᾽ πιονίηρ' γομραἶ αδοιέ, Ὀυϊ οὗὨ Ρεορὶς 

πιονίηρ δϑοιυΐ, οἵ οὗ τπηρ5 παρρεοηίϊηρ,, γομραῖ σδομέ ἃ ρεύξβοη. 
Τῆο ν. 18. ἁυπονθηΐν αἰνί δα : ἢεησα Βα. ἰηβογίβ πη" (Βε. 2510) 

δεζονε ἼΒΠΠΌ, [.6γ, Πα. Ηοηίῃ. ἰπβογὶ Ἴ0π|" αὐέδν 'ἰξ. ὙὯ6 ἔογπιογ 
ἷα Ὀεϊῖογ: δηά 1 (1π6 ΠΙρμιηἰηρ) τυγηθῖῃ 561 τουπα δρουΐ, 

τυγηΐηρ ἰἴ561 ὉῪ δὶ5 συἱάδηοε. 

ΠΡΌΏΠΠῚ] οἰδονγοπαησλτρ, αϑεα τηθίδρβουίοδ! νυ οὗὨἩ ἐέργδοξέον, 
ρμΐάσηοα, οομρδοῖ; ΟὨΪΥ ἴῃ ἴπ6 ΝΜ ιβάοπι [1{.: Ῥγ. τ «τἴ8 ΓΒ 
ΥΡΥ 352 ΠΙΛΦΤῚ ὈΡΓΌΒΝ ΠΊΏΠΠ, 125 2018 ΠΊΩΠΠΣῚ ἢΏΠ ΠΥΡᾺ ΠΊΏΡΠΌ 
πΌΠΡῸ ΠΡ, 245 (ποαγὶν τ δοῖδὴ -Ἐ 1140) Ὁ 

ὈΌΡΕΡ] ἴῃ 9 τηῖ5 15 πα πὐϊδάϊα οὗ 6 νεῦβε; Ὀυξ τοῖν ἃ 

Ὡδνν νεγβα βου! Ὀερίη ἢθγθ. Ὅῆα 5΄. ν}}} τείοσ ἴο ἴπ6 Πδϑῆδβ 
οἵ Πρπιηΐπρ' ἰπ ἐπ Ροοῖϑ᾽ ποϊπά : θυὲ ατᾶ. Βε.Κ Βα. ἼΦΙ 93 σΡῈὴ 
ὙΉγ, 20 ο (Δ γτὨ Πρ) ογ αἱ ἐλαΐ (Ξε τὐολα ευενὴ λ6 σονενπαπάοίλ ἐξ. 

Βυϊ ὉθὉ 5 ταῖμεγ ἃ γοβηδαθηῖ : ΨψουἹά ποῖ ἴπε ροεῖ θ6 οοηΐεηϊ 

Μτἢ ἼΨΡΝ 55 
ΤΊ] 5ἰ νεγὰ 1.) ἃ ροεῖ. ἔογπὶ ἔογ γὲ, 88 ΠΥῚΝ, 3418 (ες π.}: 
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Ῥυξ πο ἀουδι ΠΝ (- ἸΥ) 5ῃοι!ὰ θὲ γεαά τ 45, 85 {πδγο 
(Μίομ., Κεΐβίκα, Βυ. Β6.)}; οἵ, Ῥτ. 851 ᾿ΧῊΣ 53Π3 ΠρπσΌ, Ὁ. 
Σ5, σοσογαάένιρ᾽ ο λὲς ῥίδαφσινε. 

13. ἼΧΝ Ὁ ὯΝ] οὔ. δ, 45 γερεδίεά Ὁγ εγγοσ, τ Β1.1 Ὁ]. 
ϑρέ. Βυ. Βε.; δυ. ΠΝ ΟΡ) (Όι. 2839, Ῥγ. 4833 αἱ.), οοπιραγίηρ' Επη. 

59,. [Εογ ἴγρεβ οὗ ραγβδι]6] 5 βοπιαννμδὶ 5᾽πλ}18γ ἰο τη ἰεχὶ ἃ5 

επιεη δά Ὀγ Πι., ορ. 3118 365, ἀηά 566 ἡ. οἡ 119.] 

ἽΝ ΝΜ] 341} (866 η.). 

14. ἽΩΣ)] Ῥυ. Βε.Κ το ", 5:. δ. : [δ 1Π18 πιογεῖν ργοάιιοαβ 
413.(17}} ἰπβίεδά οὗ 4 1.4: ἴδε τῆγίππι νου Ὀεοοπια πογπιδὶ 

ὈΥ ἴπε οπιἰββίοη οὗ Ἴ2}]. 

15. ὈΓτν πὴ ΟΥΟΣ »ΠΠ] ΕΝ. Ὁϊ. ““Ποβείπου Κπονν 
αδομέ (45 356) αοα᾽ 5 ἰαγίηρ' (ΗἾ5 οἴαγρθ) ὑροη ἵπαπὶ} (1πε 

Ρτοη. γαξδσγίηρ ἴο {π6 παίιγαὶ ἀρεποῖθβ ἠὲ ἀδβογθθα; οἴ, Ὁ, 

4651); ὃ Ὀγν, 45 Εχ. 58, ἐβουρὴ ποτα δὴ οὐγεοί [οΙ]οννβ, τι πο 
ἰβ παῦε ἀεϑίδγαίθά, (ἃ οὐρα ὅτε ὁ θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτοῦ, 
ψεπος Βι.5 Ὠυ. 2 }9 (Ὁ. 28) πῆρε ὈΥΦΆ, “«“.,. δδουξ Θοά᾽5 
-ογαίμέηρ, ἀῤῥοΐμέηρ (Ζεχ. 963) λὲς τοογἂς." ΤὨΪ5 ἰ8 {πε Ῥαϑβδί 

παῖ σδὴ 6 ἄοης ννἱἢ [6 ρΑ55ΑρΡῈ. 

ΜΘ] ἴΠ6 ρὲ. νὰ τόατῦ οοηβεο. ἴῃ 8 ἔγθα. 8εῆ56, σδγιγίηρ᾽ 

ΟἹ ὩΣ, 85 1 Κ. 855, ΕΖίκ. 32 (τ. ττ8; 6-Κ. τι4»). 

τό. Ἂν ὉθΌ ὃν ΜἼΣΙΠΙ] ὃν »Ὸ ἰ5. 5 βίγαπρε δ5. 26 
ὃν Ἵπ2. Ῥεγῆδρβ {πε ν ἰῃ ὃν 8 ἃ αἀἰξίορταρῃ : ὃ ΜΠ] τπθη ῬῈ τῆς 

νοία ἀροιις. ξεν ῬῚΠ (45, 6.9.» 5. Βε.Κὶ ΠΙΓΊΠΣ ἱἱε τπου φοα»᾿ 
δΔΌονα . . . ὃ δυῖ ΠῚ πιεδη5 γαΐῃονῦ ἴο ἐχγέ οἵ στοοοῦρ (1. 2899, 
Ῥ5. 1811. 16τ. 482 -- 4033 1). 

52] δαζανποίμρς, ἔγοτη Ὀϑ9, ἴο τοεῖρὰ (ἢρ. ἴο "παξό ευδη 
ἃ τοδα); οἔ. ὉΡΒ, ἃ δαίαποε, Ῥτ. 16}, 15. 4οἶΣ᾽, Βυ. (ποῖε, Ὀθυϊ 

ποῖ ἴῃ ἰγϑηβ δι οη) ὉἼ, δ5 4659: θυϊ τς ἰάεα οὗ πε οἱοιιά5 
Ιλάδη στ πιοϊβίαγα Ὀεΐηρ᾽ ροΐββα ἴῃ {Π6 51κΥ 15 πιοῦα ρἰοϊιιγαβαια. 

ΓῊΜΟΒ 1] ῬτοθαδΙν πεϊβνγίεέθη ἔογ ΠΊΝΡΒ), 85. 1 (4 ἔδιν 
Μϑ895, 56. ΒΙ.5 Βυ. Β6.7), τπγουρἢ τπ6 ἰπῆπεπος οὗ ἡσθθῸ. 

ὈΨῚ ὉἿΘ1}] οἵ, 36' πήρῃ ὈΙΌΗ (οὔ ΕΠΠυ): Ὀγ5 [Μ5 55 "Ὁ 
ὈΨῚ: ὅτ πονηρῶν] οπἷγ Πεγα: οἷ. οἡ 325, Ὦυ. [ργεοαγίουϑγ, 
τπουρῇ ἈΦ ἰ5 ποῖ ἴοο οεγίαἰῃ] ἔογ ἢ ὈΨῚΟ ΠῚ 589, »παξέρρ' ἃ 
τοαίογο Ποοα (οἴ. ὈΪΛΕΙ ἴα Ῥ5. 428) ἐο ,αὶ] (ροιγὴ ἄροτον αὐ ἐλδ ἐλεερεῖδρ, 
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“16 οἷουά ἐπὶ ἤοεαίβ 50 ΠΡ ΜΕΥ ἴῃ (Π6 δἷγ, πᾶ πενεγίμεῖθβ5 
ἴῃ ἃ τπυπάοτ-5ίογηι ἀϊβοδαῦρε ἃ ἀοἴιρε οὗ νναῖεγ οἡ πε δαγίῃ." 

17. ΤΓΊΔΞ ὝΣΝ] ἃ ρου. οὗ πε δηὰ ρεγβοῃ δαοίηρ' ἴδ 
βυρρίεηχοης οὗ Ἴϑιε: ““ Ζάοι τοῆοδο ρατπιθηῖὶβ ἀγα νάγη"; οἴ. 
Ηοϑβ. 1τ4ᾳ’ ὉΠ" ΠῚ ἽΔ ὝΦΙΝ, Τάοω ἐλγοιρῆι τολονε τῆς ἐδιΠ τ655 
5 σοπιραϑδίοπμαιϊοά ! 5. 71,9. 9 (26χ. 826). [Ὁ. Ῥεδκε ἴδε 
ἜΦΙ" 85 ἃ οοηϊιποϊίοη : ννβδῖὶ {ἰπιὲ ἴῃ γ ψαγπιθηῖβ δα  άγη. ΕΝ. 

(Ηον τῇγ ραγπιδβηῖβ ἀγα τνᾶγπὶ Ὁ) π18 |κ65 17 51} ἀδρεηάεδηϊξ οὐ ΣἹΠΠ 
ἴῃ 1η}5.} 

ΡΨ] ὉΡΦῚ τ ἴ[ο τἤσιυ φμέρέτιθος (1ῃε ““ἰηΐεγηδι" ΗΕ : 

α-Κ. ς36); 80 [5. γ' ΘρΟΐη ἼΘΘΠ, ς 730 (.ΞΞ 7εγ. 4033) 52. κὸ ὈΡΦῚ 3. 

ὉΠ] ροβῖ. ἀπά Ἰαΐς : εἰβοννῆεγε οὐἱὺ Ὁΐ. 333, ΕΖ. (13 
εἰπι68), ΘΟ. τὖ τ, ΑἸ8ο ον πεγα οἵ ἴπ6 βου τῇ τοί». 

18. ΣΤ] υἱτὰ τπὸ ἰπίεγγορ'. ποῖ ὀχργεββεά (α-Κ. τος, δ). 

Ῥ»ὴ (ΗἸΠ Ων Β6γα) 5 ἴο σέανηρ ἢ τΠ6 ἔδει, ΕΖΙς. 611 λςδ; το 

ὀεαέ ὥστονι (οἴ. ἰπκ 5γτγ. ἾΔ5. Οὐ τε πεπιεσμένον, 1. 635), οὐ δαὶ 
ομέ, Θϑρθοῖδ!γ οὗ πιεῖαϊβ ἴο δεαέ ομέ ἰμῖο ρίαῖθβϑ, 88 [6ζ. τοῦ 
»ΒῚΘ 503, 15. 4019, Εχ. 205, Νὰ. 1γ6 (οὗ {πε σδῃβογβ) ἍΒΝ ὈΥΨΡΝ 

παῖδ (οἴ.5 ΠΩΓΟΡ ἊΣ ΟἿ ὙΘῚ ὈΠῸΝ Ἰσγὴ). ΤΗθ νογά ἴβ δνὶ- 
ἀδηΕγ ομοβθα μογα, νἸἢ αἰ!ακίοπ ἴο ἴμε ΣΡ. 

ἿΩΝ)] τοὐδὰ λύρα; ἐ,6. εἰμεν τοὐδὰ ἀέμι, 5 μἰβ οοπιραηίοη δηά 
δαυδῖ, ον ἐξξε λέηε (935). 

ΜΝΚΝ δε δ, 45 26“. ς.υ. ὃ, ΓΞ 

ὉΥΡΓΙΤ] ργορεγῖν οἰοεάς; Ὠδγα ροεῖ. ἔογ (Π6 Ὁ}. 

ΝΠ] σιόσρον; τε ΠΣ, Εχ. 3851. 

ῬΕΩ] Ηοΐ. ρίορ. ἔγοπι ῬΥδ; οἵ, ΡΟ ὈΝῚ, τ Κὶ γϑ, Ὀϊβογοηὶ 

ἔτοπι {με ΡΏΩ οὗὨ 19, ἀηά τῃς ΡΥ οὗἉ 6,5 (ἔγοπι ῥην). 

19. ὭΣΥΤΙΓΠ] ο. 25 Μ55, Οεἴεηις. Κι., τ ὉΪ. ΒΙ. Πυ. ΒΕ. 
ΜΉ, “6 Μαΐκα "56 ἴο κηονν παῖ να (πιεη) 5:41} 5 Ὺ ἴο πιἴπ,.᾽ 

0] [ἐὸ Ὀΐπι ((οἅ), 45 σοπιτηοην υὑπάεγβίοοά ; οὐ, αδομξ (5 
αη. 2ο!8: 265. 5144, 6) [ἢ (Ε ΒΥ ΠΟἢ : 566 οἡ ἼΒΟΝΠ, ν.3}]. 

ΝΒ} μὉ] 50. ΤῸ (5668 4233); οἵ. Ῥξ. 5 (πο. 336 ΠΟπθῸ ἰ5 
τογα ΡΟ ΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 υπάεγοίοοα). 

20. ἽΒΟΠ]) [Επυϊϊοῖ ροβευαίεβ ἔοσ {π|8 νογά ἤόγα ἃ ββῆβα 

ἐουπὰ ἱπ Ατδδίς, 88, 6.9.» ἰῃ δ κα δ νὰ, ἴπς νἱὶπά ἀήρ: 

2εγεοα ἴλ6 οἰου 8 (6154 ὃγΥ 1,86}; εἶ, ἀεϊεῖας Ὁ δβ δὴ ἰηβεγίίοῃ 



ΧΧΧΝΊΙ. 16--21 2958 

πιαάθς τῆ, (Π15 ἀπυκυδὶ βθηβα ποῖ Ὀεΐηρ ππάογβίοοά, ἼΒΌ) ννὰ8 

ἴδκβη ἴῃ 115 ἔδπλ]αγ 5βθηβθ. Ογαϊεηρ ν.}8 ἢ οδίαϊπηβ ἔογ 155. 39 

[86 πιεδηΐηρ : Ταδοῖ πιὸ ἤθη νῃδΐ να 5841] βαγ οὗ ἰΐ (ἐ.6. [88 

πιδτνεῖβ οὔ 164)... ὙΜΊ] ἐμὸν (πε οἱου 5) θὲ ἀϊδρεγβϑά 11 βρεᾶκ, 
Οἵ ἀϊά πιδῆ ὄνοσγ οοπιιηδπὰ ἰμδὶ ἐπὰν 5πουϊὰ 6 ἀγίνθῃ ΥΨΑΥ 

(03). Βυὲ τπεβα βυρρεβιίοηβ ἀγα ἴῃ {μαπιβεῖναβ μαζαγάοιιβ, 
δηὰ δβϑοοίδϊθα ἢ οἰπαῖβ δαυ δ! μαζαγάοιιβ ἰη {Π6 ταπιαϊπάθγ 

ΟΥ̓1δ-2.. δηά ἔὈΓΠῚ ΠΟ 886 ννᾶν οὗ Ἔεβοᾶρε ἔγοπι ἴπε βίγδηρε δηά 

Ρεγπδρβ οογγιρὲ Ἔχργαβϑίοῃβ ἴη 3]. 

ΣΝ Ὁ ὉΝ ἼΩΝ ὉΝ] ““Οὖτ αἸὰ πιδῆ ἐνεγ 580 (-Ξ νἱβῃ, 

Ράγροβα: ἔχ. δ; Ζέκ. σιν. ἭΝ, 2) [πα ἢς ψου]ά 6 5 να] οννεά 
ὑρ (Ηρ. ἴογ δηπίμ!δῖ64)} 5 ὝΝ, 85 3610, ννῆθγαε 566 η. θὰ. 
2.) Ἴρις ὍΝ 5 3 ὁ ἶθὴπ, “Ἡδῃ πε ((οἀ) ἃ τεργονεγ (56 Ὲ 

405), “πε Ηδ βρβαῖβ, Οἵ ἀοίῃ ἃ πηδῃ 580 {παῖ Ηβ ἰβ οοπξιβεά "Ὁ" 
υπάετβίαπάϊηρ υὴ8 ἴῃ με ἀοιυδεα! βεῆβε οἵ 503 (5ες [ε]5ο, 
ΡεΓΠΑΡΒ, 15. 3}2 (η.) τοῦ 287, Ρ5. 1075}}}. 

21. ἽΝ] Βιι. Ὁδπη, 
ὝΥΙΣ 1] 15. οὗ αιδίριυουβ πιεδηΐηρ : {πΠῸ γ΄ οσσαγβ οἴμαγννῖβα 

ἴῃ ΟΤ. οηἱγν ἱπ ΠΩΣ, ἃ ὀγέρλέ σροῖ οὐ ἴδε βἰκῖπ, [κὲν. 13-14 Ὁ. 
[Βυὲ εἰδεννβετγα ἔννο ορροϑβίίε πιεδηΐηρϑ οσοιγ: δγίρλέ, ἀπά ἄανᾷ, 

εμέ, οὔδοιε»6.} (α) ἴῃ Ατδῦ. δαλαγαὰ 5 ργορεγίῃυ (8π6, 265) ἰο 

ουθνοον (11ϊ. ἴο οοηΐεηά νι, δηα ονεγοοπιθ, δηοῖδοι ἔογ ρἼοΟσΥ, 

βυρογίογ γ, οὐ δχοθίίθποα; νἱῖ. ἴο αγγυραΐα ἃ (πὶπρ 20 οποϑοῖ 

ξαϊ5ε}γ), [Πδη ἴο σεγῥαςς, ὀχοσὶ, ἴθ Ὀδδυῖγ, Κπον]θάρε, ροοάπαββ, 

εἴς. (405. πε πιοοη σωρρασϑες ἴῃ βίδαγβ (50. ἴῃ Ὀγ ρ ἢ Π655), ἀπά 

ἐδδ σερβαςοον ἰβ ἃ ἴδετγπι ἔογ ἔπε πιοοῃ, 85 οὐϊδῃϊηίηρ [ἢ βἴδγϑ 

(ὁ. 266α)), ἀῃά, ᾿45{}γ, ἴο τἀΐηθ, ἃ5. “τῆς οἷουά τῴοησ ὄγερλδίν "; 

(ὁ) Ἐπ. [νυ ἱτἢ πιθῖδιμ 5:5] ΠΩ͂ ΚΙ : (οοπιπιοη) 15 ἴο ὅσ δγίρα οὐ 
«ἀΐμο (ὈΪ. 26κχ. 4902); (“) 'π ϑγγίδας, [88 ,,) [1561 15 ποῖ χυοίεά, 

Ὁυϊ Ξόσιϑ 5. Μέρος, νισομέοςιις, οἵ σοΐουγβ, ἰᾳχ σωδοδξοιεγα, ἀπά 

{πδη οὗἉ δῃ οὖφοιρε ταπιουγ, οὐ Πἰηΐ, Δι]δόσιῶ 5 οὐδοωγεῖν, τα 

ἀμυδρῶς, οἵ ᾿ἱρᾷι, Ἰμσιο, οὗδοιό, μηρενίαξῃ (οἵ Κπον]εάρε), 
ρ9ε 

Φρλν. ἰ. 462; Ἰῇσια ἰ5. ποϊϊέρλέ (1Π6 πονϊεάρε οὗ πιεῆ σοπι- 

ραγεά νυἱτῃ τπδὲ οὗ δηρεῖς ἰ {3 ἴῃ ἐτυΐϊέρηδ); “σὐϑιῖο) Ἰὴσια Ὁ 
Υ̓ 

ἰ5 ἴδε δοίέρλί Ὀεέοτα βαητγῖβα, Ὀαϊ ἴῈ αἷἰϑο ἀδηοίββ Ἰμα ὀρέμς, 
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φ«ρίσπάον, Ἐρῤλνγ. ἰἰϊ. τ (δι, δηά ἀεγίναίϊ,νεβ, ἱἰπ ἔπε ββῆβα οἵ 

ἴο ρίονγν, δοαςέ τε καυχάομαι, ἅττα οοπηπιοη); (4) ἱπ ζ΄ τάγε ; οὐΐυ 
ἘΠΊ, ΝΡΤῚΠΞ -- ΠΩ͂, 'δπὰ ὙΠΞ, 2 Βεγε [υθεγα ὙΠ2 πιθδῃβ οἶδα, 

ὀνγίρλ] καρ Πποῖρ [5 ΠΣ ἸῸΝ ΥΤΆΡΠΙΣ ΜΠ ΝΣ ΟΘΠΌΝ κθ ΚΠΦΤΝ 
ὨΣΜΘῚ ΠΏ» ΠΥ τ, [που ρ ἢ ἴῃ ἴῃς τεϊαῖεα ραββαρὲ ἰπ ΝΗ. 
1η] Ταΐδη. γὺὴ (ονγ, ΟΑΥΡΒ, διὰ ΝΑ ΖΒ) [ὝΠΔ 15. υββά οἵ 8 
ἀανγᾷ ταὶπ-οἱου 45]: δ Ὑγηπο ΓΤ. ΓΎΌΤΩ ΛΊΘΙ" Ὁ. ΠΡΌΣ ἸῸΝ 
ὈΎΠΟΠῚ ΓΙᾺ» ΠῚ ἼΘΟΙ (εἀἀ4. ΚΠ δ Π2 ΠΟ, γρν). [{1π ἴῃς 
Ρταβεηΐ ραββαρα, [Ὁ 51 15 ἴῃ ρίδοε ἴῃς πιδδηΐηρ οδφοιρῈ ἰβ γαῖ πε 
ἱπάϊοαίεά δῪ {π6 ῥδγϑ!οὶ γεν κὉ.}] νι. 5.5 ΐ. Βε.Τ ργοροβθά 
ΥἹΜΠΣ ἴογ 1 ὙΠ2, [ργοάδυοίηρ ἴ6 δρπογπιαὶ ταγίμπι 3 : 2 ἔος 

με πογπιδὶ 3 : 3 οἵ 39]. 

22. ἍΤ] οδπηοὶ Ὀ6 τῖρῃῖ, ἴῃ 8ρίϊ6 οὗ Ὠ6].᾽5 δἰίεπιρὶ ἴο 
δχρίδίη ἰΐ (1η 115 [γα] 8686) οὐ ἴῃς στοιηά {πδὶ [π6 Ν., δοοογά- 

ἱπρ' ἴο ἔπ6 δηοίδηϊβ [Ὁ ε]. οἰίο5 Ἡδτγοά. 1]. ττ6; ΡΙΐηγ, ΥΝ 6} 
431}, νν85 βρεοίδ!ν ἴπε γταρίοη οὗ ροϊά ; δπὰ {παὶ ἴδε πιδδηίηρ' ἰβ : 

ἸἼΘΏ οδὴ ὑγιηρ ροϊά οὐυἱ οὗ ἴπ6 ἀδιίζηθββ οὐ ἴπθ πιγϑίδσγίοιιβ 

Νογῖβ, Ῥυΐϊ ἀροη Οοά 15 ἰογὶὉ]6 πιαὐδϑῖν ({π6 ἀγρυπιεηὶ Ὀεΐηρ᾽ 
1|κὸ τπδὶ οὗ 28. 5): Ῥυξ (Π6γὸ 18 μεγα 20 γϑϑ] δῃς 655 Ὀεΐνψεεη 
τῆς ἔνο ἰάεα5 σοπίγαβίεά. ΑΝ΄. γεηάδιβ 46ἘΕ οογγεοιν ροζα: τ 
ἙΕονίΞβογβ, βεεΐηρ᾽ (Πἰ58 τνὰ8 ουὖἱ οὗ [πΠ6 αιεπίίοη, Ὀυὰῖ ποῖ δα! ηρ'᾽ αἱ 

1ΙΌογῪ ἴο δπιεπά πὸ ἰοχῖ, οίνε ἴπθ ἱπιροββίδίς ραγαρῆγαβα 
φοϊάρη τρίοηάοι» (οἴ. (πα ἴῃ ΖΕ ΞΟ γ] δη ἰδηριαρα, νου οὗ ἃ 

Ὀεϊξεγ σαυβ6, νέφη χρυσαυγοῦντα ; οἴ. ϑορῇῃ. Ο.. χρυσαυγὴς 
κρόκος) : οἴδηρε ἃ ἰεϊζεγ (ἼΔΕ ἕογ 2π|, αγᾶ. σῃε. θυ. Βε. Ηοπιῃ. 

5:1. Βυ.3: 566 ἘΖίκς. 853 ἀπά Ὠηπ. 125 ΡΠ ἼΠΙ5 ὙΠ 7), ἀπά τνὸ μεῖ 
ἴδ 8εη586 ψῃϊοῖ 6 Εανίβογβ νδίηἷν βίγυρ ρ!εά ἴο οὐίαίη. 

ΓΤ] 335. τόῖβ 3014, 

ὍΠ ΝΎ ΤΌΝ ὍΝ] ““ἀροπ Οοά πιδδβὲγ ἴ8 ἐθιτίβίο. 
ννε 5που]ά ἐχρεοῖ δ) ἽΠ ““. .. ἰ5 (ἀγγί]6 πιδ᾽ δέν," δηά 50 

Βυ. νουϊά τεδά ; αὶ Ἢ Ὁ) 15 πογὰ γηγι πνοαί, ἀπά ἴῃ Ηςδ. 

της εβεοῖ οὔ {πὸ υπυ 804] ογάδγ 85 ηοΐ ἴπε 5ι|θ 655 νυνί οἢ ἰ Πα 5 

ἰπ Επρ σῃ. ὈΪ. οοπιραᾶγεβ αη. 295 ἼΝΩΠ  ὍΨ ΠΟΥ [ὩΝΓῚ. 

23. ὙΓΣΜΣΟ ΜΡ ὙΤῸΡ] της φάσεις ῥονιάδηι; Ὅτ. 8. 197. 
Δ] 566 οὐ 3655. 
ΤΣ ἘΟΔῸ] (πόδα τνογάβ μα: δξίαγ ὙΠΟΜΥῸ 6 Ἴν, ἀπά ὃ ἰβ 

ἀηγαγτηπιῖοαὶ. Βιι. ῥ[διιβίΙγ, ΠῚ 2) ΓΞ ΝῺ ὙΠῸ κϑ 
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ΤΟΣ ΜΡ ΡῚν ΒΕΣΌ, Ὁ. ΠῚ δῸ ΘΕΦΌΙ ΠΡῚΣ 20 ΠῸ ΒΦ; 
[δυιῖ τπ6 τηγιππι (4 : 3 (2)) ἰη Ὀοΐῃ Βυ. ἀπά Ὅυ. ἰ5 βιιβρὶοουβ. 
Ῥοβϑβι ὈΪΥ τννα 5ῃουϊά γεϊδὶπ Ἐ9} (εχοερὶ 7)}λ}, πιθυεῖν ομηρίπρ ἴπ 8 
Ροϊπεπρ ΟΥ̓ ΒΑ : ΤΑΝ Ν9 ΠΡῚΣ 2 ὈΡΦῸΝ ΠΡ δὲ (γγτμπὶ 3: 3); 

1 σουρ! ηρ᾽ οὗ Π5 ἀπά ὉΡΦΌ ἰ5 ἃ {π{π|6 βίγαηρ:ε, Ὀυΐ Ὁ. ΠῸ πιθᾶῃ8 

80 5ἴγᾷῃρε 85 Ὁ 5 ὉΕΦῸ ἰη 281. [ἡ τε οοπίοχι ἴξ 15 ποῖ αἰ βήουε 

ἰο υπάογβίδηα ὈΕΨΌ δέϊογ γὴν (5Ξεε πεχί π.} οὐ Πὴγν, 1 (Π15. Ὀ6 

τεϊαἰπεά]. 

Σ3}] Φ 0" (εἰβεννμβαγε αἷβὸ ἔογ Πἢ, δ8 ἀη. 1τ65 ζ", 15. 

585: Ζ; ὅγε. “ακῷ (σοπιπιοη) ἰ5 ἐκδείζ, ποομέί, ἔβλαψεν), 

᾽Α κακουχήσει; ἘΝ πι. “Τὸ Ἰυάρεπιεηῖ δηὰ ρεηΐδουβ ᾿πιεϊσα 

ἢ ἐρείλ πο υἱοίδηιοσ." ΤῊ ΓῺΡ οσουτβ ἰῃ ἴπΠ6 Ταῖΐηι., που ρἢ 

(ἴο υάρε ἔτοιι [,ενγ) ἰῃ ἃ δου αγ βδθηβε, ἴἰο “ δῇιοι," 4.6. 

νοχαίϊοι 5! Υ ἰηϊεγίεγε ἢ, οὐ σγοηρ, [Πὰς τρῆξ οὗ ἃ οοπἀδηιηδά 

οτἰπιηδὶ ΌΥ ἀεδξεγείηρ πὶ Ἔχεουϊΐοη Ὀεγοηά ἴδ ἀἄδγ οτὶρίπαῖν 

ἢχεὰ ἔοσ ἴξ : ὙΜῸ ἹΠῚΝ ΓΟ ΝΡες ΠῚ 5 Ὁ ΠΝ ΠΡ Ὁ, Ὑνμδίμες 
16 εχργεϑϑίοη ψὰ5 ἴῃ 086 ψ ἤεη (πε ΕΠ βρεεοῆαβ ννογα 

νυείεη 15 ποσὰ ἵδη γὰ σδῃ 58Υ: ἱ ποῖ, ΓΙ (65 83 3412) ννου]ά 

Ὅς δ δαξὺ επιδηἀδίίοη. ΒΙ. Ηΐπι. Β6. Πῦ}), αηϑοτοογοζλ ποί (Ἰμο5 68 
Ψ)0 ῥγαβιιπιρίιοιβν αιοϑίίοη δα πεσε οὗ Ηἰ5 γι]6); Ὀυῖ (δα 

τπουρῆς ἰ8 ἱπαάδαιαῖεοῖυ Ἔχργεββοά, Ὀεβίαβ Ὀείηρ᾽ δ᾽ίεη ἴο (πὸ 

οοπίεχί. 

24. ΓΙ Ὑ}] ,εαν λένι---αθ ἂπ' ἐβιὈΠ|5ῃεὰ ἕλος ([πῈ ἔογοο οὗ 
πα ρζ.), (που ρἢ ποῖ ἤβοβββαγν ἀπίνεγβ!γ (οἵ, 465 Υγϑ ἽΝ 
ὈΔ5)Ν). (ἃ (φοβηθήσονται) 5ῈἘ) ἐχρτγαβ5 ἸΠηδε)), ἡ ΒΙοἢ ἰ5 δάορίοά 
ὃγ Βυ. Ὦυ. 51., [που ρἢ ἠοῖ ἴῃ ἴῃς ἔγεᾳ. 56η86 οὗ ἴῃς ἱπιρέ., θυ 

85 τε "' «λομία ει Ὠϊπι." [ὙΠ τπὸ οἰ πα βουπάϊηρ' ἔογπιβ 
ἔγοπι ἴῃς ἴνο αἰβεγθηξς νΌ5. πη  (ἔγοπι 25), ΠῚ (ἔγοπι 5), 

ορ. 61, (ἃ φοβηθήσονται ἰχὰ Ὀοΐῃ [ἰπε5; ἘΞ αἷ5ο ἰγεδῖβ 
20 ὍΣΠ 9 85 βιιδὴ). οἵ με νῦ. ἴῃ Ὁ; δπά ἰξ ψου!ά 6 δαβυὺ ἴο γεδὰ 
ὙΠ δ τη Ὁ; δυῖ, τπουρῈ ΔΑ [5 ἀννκιναγά, π6 ἀϊδβεϊοἢ 50 οδίδίποά, 

Τπετγεΐογε ππδη (1Π βἜη6Γ8}) ἔδαγ Ὠἰπι, (Βιι1) τΠῸ ννῖβε ἰπ πεαγὶ ἀο 

ποῖ ἔδαγ Πίηι, ἰβ οαγίδί νυ ποῖ ἴο ὃς ργείεγτγεά. ΕἘδυϊΐοι : Βυΐ 

(5 Ξ 59) {Π15, νὶΖ.ι, δὶ ἢᾶ5 Ὀδεη πιεηιοπαὰ ἴῃ 53, (οη]γ) 

ογάϊῃαγυ πιθη 866 ([Π3}}}), [Π6 ννῖδβε ἴῃ πεαγῖ 566 ἰξ (185) ποῖ.] 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΥΙΠΙΙ. 

Σ. 72] [σε ο΄; ἘΒείο, εν, Ἠοβ. 63]. 
ΤΤΊΨΌΟΣΤ 5] 50 Κίι., νἱἢ 38. Αοοοτάϊηρ᾽ ἴο Βδεῖ (ρ. 53) 

δηὰ Οἱ. πὸ Κι. τοδάβ 85 οπα ννογά ΠΡΟΣ ᾿ )0, ἴπε Οτὰ δ5 ἵἴνο 

ψογὰβ ΠΡΌΣ Ὁ. Τῆς βαπιῈ ρβου δεν τεουτα ἰπ 405 ΚΙ. 

ΤΡΌ τι), Οτγὰ πὴρΌ ιὉ. Τῇ Οτᾶ ἰ5, οὗ οουγβα, σογγθοῖ. 

2. ΓΥ͂; Ὥ] Τῇε τεπάδείηρ “" ΠΟ ἰ8 ἐλές δὲ... δ᾽ 15 πεσε 
διαπι 55: 0]ς, δῃα πιοτα ἔογοϊ δες ἵπαπ δὴν οἵμον (2Ζ6κ. δόια, 4Ὁ; 

οἴ. 15. 64}). 

ὨΜῚ 03) ἃ 5δογῖ οἶγο. οἱ. αυδι γίηρ ἃ βυρβῖ., 45 8. 642 
Ὁ Ὅ3 Κ7Χννε ; πιογθ ΘοπιπΊΟΠ αυδ! ἔγίπρ' ἃ νετῦ (811; 566 π.). 

3. 29] 5, δᾷδα πιΐρλίν πιαη (α τοανγέον), 85 (μα ῳ), 

ΖΦ τ᾿ μ5 (Ἴ3}5) Ηξηι. ΒΙ. Βυ. Β6ὲ. Βεη-Ν. Ἴ223, 45 ἰπ Εζίκ, 1γ1 
ΠΣ ἴον Βδϑη-Αβμοῦ ΠΙΏ5, ἴο ἀνοίά (μ6 ᾿ιχίαροπιτίοη οὗ ἔνο 

βἰ τας ἀϑρίγαϊεβ : οἵ. Βδαδγ, 7οὖ, ρ. 63, δηὰ Ξδοζ. Ὁ. 114, ψῇο 

οἶϊε8 Κίπιοῦι, Μηεέολίοῖ, φοα, δηὰ Βδοῦ δπὰ ϑίγαοκ, δι ζάμ{ λα- 

ἐσ σηεΐρε, Ῥ. 30. 866 αἷΞξο α-Κ. διά, Εον 223 (ποῖ 333), 566 
οὐ 135. 

ἽΒΕΝΘΕΝΙ οι. ν,. νυἰτα ο. 60 ΜΒ55, 958) ΒΙ. ΒΘ. Βα. Ῥὰ.; 
οὗ. 425. 

5. ΤΥΥΤΩ [] ἔγοπι [155]; οἵ. 380 (4γ13. [Βυὲ ἘΠεϊοΣ 
βυρρεβδίβ παῖ ἰδ 8 ἴπ6 5ἰηρ. (ορ. α-Κ. 935:) οἵ Ρίεῖ ραγί. οὗ 
ΤΟ Ξ-- ΤΊΟ, δηὰ γεηάεγο, ΝΥ παὶ (Ὁ, 88 16. 13}7) οἵ τεδὰ ΠῸ 85 ἴῃ 

ΡῬτ. 303) 15 ἴπε παπις (Ὁ) οὗ Ηἰπὶ τμδὲ πιδαβυγθά ἴϊ Ὁ] 

ΜΓ 3] εἰπεῖν οήμοσ ἐλοι Ζηοτοσσέ (ἰγου.), οὐ (Ὠ ε],) ἐγ δλοιε 
ἀποτοσεέ (οἴ. Ῥτ. 305 ΡΠ "5 32 ὮΦ ΠΌῚ ἸῸΦ ΠΌ) ; ἴῃς ἱπιρέ. 18 πο 
Ρᾶγ ἴο εἰπε οἵ [πε86 τεπάογίηρβ, ἔογ ἴἴ 15 οἴη υβθά οὗἉ ργεβϑηΐῖ 

Κπονεάρε: 118 .37}δ 16, Ῥγ, 271 30, 15. 583, Ηοβ. 13., τ Κ. γ7, 

Ρ5. σιῦ 733 εἴο. Ὁ]. αν. Βυ. Ὠιυ. ἐλαέ δόοιε τλοιρίαθεί ἔποι 
τοὗ 



ΧΧΧΥΠΙ. 1τ-8 299 

(νῖΖ. τΞὨτου ρ Ἢ Ῥεΐπρ᾽ ργεβεηὶ δὲ ἴῃς {{π|6); δυΐ πε Ἔχρίδηδίίοη 
5 γαίμογ ἑογοβά. 

6. ΓΤ] ἀη. 3151 Ὁ Ἴσες ΠΩΥΌΣ; οἵ. Πη. γϑ γῚ ὩΣ Ἵν»; 
[πὰ ἔοτ ἐπε Ὄχργεββίοη 20 σαςέ, ἐλγροτυ, ἴ.6. ἐο ἴαγ, ἃ ουπάφιίοη 

οὐ ἃ δυϊάϊηρ, ορ. ἱπ οἴπεῦ ἰαπριιαρεβ μαδὴ εξξθ (Ὁ εἰ. 41ς:ν». 

ΜῊΖΒ Ὁ. 448[.}; Ἰδαλοῦδ, ,ρωρααίέοπ (6... Μι. 1335, 2 Μδοο. 
233), μιιανεορία ἡαοονε; βάλλεσθαι ἄστυ]. 

γη. ΦΥΡῚ ... Ὑ3] τ. 8 τι8; ΟΚ. 114». [ἃ ὅτε 
ἐγενήθησαν ἄστρα, ἤνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί 
μου. ΜΜΒείΠοΓ οὐ ποῖ {Π|5 5 ἃ “" ἀορπιδίῖς οοτγγεοίίοη " (Ὀ) 1.) 

ἴο ταπιονα {πὸ ἱποοηβίβίθπου ἢ ση. 1145. [τ 15 βο οοπἀδπιπαά, 

πὸ Με.᾽5 Ἴ3 ἔογ Γ3, Ὁγ 115 ἀδβίγυοίίοη δἰϊΚε οὗ {πὸ ρδγδ!!ε ἴ5πὶ 

Δηά ροείγυ οἵ 3).] 

8. ἼΘ᾽] Ῥ Ουΐβ σοποίυδιε. . . ὃ ψἤθηοα Με. Ὗντ. Βὶ. Βυ. 
Βα. Βε. ἯΘ 50), νβο πεάρεά δρουξ.. .ῦ ψπίομ, 85 8 ἀοεβ 

. ποῖ τοίδσ ἴο ἴπ6 ἀϊγοοῖ 5θαμεὶ οὗ δ, ἰ5 ργοίδγαδϊβ, 45 νοΐ] δ5 πίογα 

ἔογοῖδῖς. [Επγϊοῖ ἼΘΕ), σατγυῖπρ οα ΡΥ ἴῃ ν.ἴ---α 5115 τος 

σἤδηρα, Ὀυΐϊ [658 ρτοῦΔὉ]6.] 10, 85 373 (54. Ἴ"2 ; Ὀαῖ [ἢς ναγίδπίὶ 
ποῦν 110, 34. Ἵ)2, 5 οοπιδίηεά, Ηο58. 28 ἵ, στ δ δοου5.). [Τῆς 

σοτγυρίίοη πιᾶγ, μοννανασ, 116 ἄδερεγ: Ἴ0, ἀεαῖρα αδομέ, ἰ5 ποῖ 
αὐ τπ6 ψνογὰ ἴἰο ῬῈ Ἔχρεοϊθά ἢ ἀοογς (οἴ. ““τῇογηβ᾽" ἴῃ 
Ηοϑβ. 23); {δα πὸ ἀπάυγ ἀπεϊοίραίεβ 100, ἀπὰ ἐπ γτερειτίοη οὗ 
ὈΝΠΟῚ, 85. 100. Ῥοίγαυβ ἃ Ρονεγίυ οὗ ἰδηριιαρε πο ΠΡΉΕΥ ἴο Ῥ6 

αἰιγθυϊεά ἴο 118 τπυτίϊεσ. [δἼπ6 ἰαϑὲ ἵνο 1εἰέεγβ οὗ ΘΠ 6 ἃ 

αἰϊττορταρῆ, ναί γεπιδίῃβ οἰ οβεῖυ ταϑεπιθ 65 ἃ ροοά ρδγαδι]εΐ ἰο ", 

απὰ να 5ῃουϊά ρεγμαρβ γεδά ΓῚ3 οἵ (655 [π|5 σδπ 6 ἰγεαῖθαά 

ἃ5 ΤΠ) ΤΥ ΧΊΣ- -τολδη 2Δ6 ϑϑα τοᾶς ὅογη. Βιῖ ὶ ἰ5 [655 ΘΑ 5. ἴὸ 
τεοονοῦ {πε Ὀερίπηΐϊηρ οὗ (πὰ [ἴπ6, νοῦ σπου! οοηίαίη ἃ 

ααυδβίίοη (ορ. “ 12 εἴο.). ΒεΚ' βιιρρεβίβ, ποῖ νϑῦῪ βαςϑέδοζογιϊγ, 

ΟΠ 9Ό ἴοσ Ἴ9..] 

“  ὨΓΓῚ ὙΜΔΞ] ὑδεὴ ἰξ Βυγβὲ οὐ, ἐκερένερ ον ἔτοπι τ 8 
ννοπλῦ : {πὸ ἱπιρέ. υ δ} γπρ᾽ ἼΠ22, 751 45 2126 ΠΡ δέν κὸ ΟΝ 

Δπὰ 50 σᾶρβϑθϊε οἵ Ὀεΐηρ' τεπάδγεὰ ἰαάϊοπιδιίοα!γ ὈῪ ἃ ρῖορ. [πὸ 
4033 (οἵ ]ογάδη), ΕΖίς. 322 ἀπά ἴῃ {πε ΗΓ. (οὗ πῃ ἀπιρυβῇ πῃ πρ' 
οτι)]. 2οῦ. ὙΤῇε οσσυγγεηςα οὔτπε ᾿νοτὰ ἴῃ Μίς. 419, "5. 2219} 

15 ἀουδιία!. Τα Ὀυγδιηρ ουϊ(οξ ιναῖετ5) 15 πὸ ἀουδῖ {ΠΕ πιεδπίηρ᾽ 

οἵ [δε ἢ. ρύ. ἢΠ.), πὰ ἴο Ὀυγδί οὔὖῦ (νἸἢ γαξδγαποα ἴο νναΐθβ) 5 
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ἔγδαυ θην δχργεϑβοά ὉΥῪ "ας ὅπ ἀεγίναξίνες (ῬΘ5. 676 (.), 

δηὰ ἐπ ἐλπὰ 15 υδεὰ οὗ νναΐεγ σδυγυΐπρ' ἀὐναΥ ἃ ὉΔΏΚ, εἴς. 

Ὑνπεῖμοῦ ἰη Ηδςρ. ἐπ ννογά ννὰβ υϑεὰ ὃγ ἰἴ5εῖ Γ "ἢ γεΐδγεπος ἴο 

[6 Ὀυγδιπρ' ουἱ οὗὁἩ ἔπε ἔσεῖιι5. ἔγοπι ἴἢς ψοπὶῦ ἀδρεπάς οἡ (δα 

Ρυποίυδίίζοη ἀπά ἱηπιεγργοίϊδιίίοη οὔ ἴῃς δπιδίριιοιιβ ἔογπιβ ἴῃ 

Ῥ5. 2219 (- ἡ), Ρ5. 715) ἀπά Μίο. 4.9. 

το. ἼΓΙ τον ἼΩΝ 4ππὦῶ 7 ὅρα τιον (οτ αφαέηεῖ) ἐξ πεν 
δομηάανν,--- ὉΠ Ὀεὶπρ' (45 ἐχρί αἰηθά οἡ 26,0) ἃ 2γεφογίδεα ἐΐρεΐί ἴῃ 
ΒΡΆ(Β, Ζ.6. ἃ δοιράαν», ἃ5 ἴῃ 145 18 11 15 ἃ 2γεξογίδϑαὶ ἐζρεὲξ ἴῃ 

{πι|6; δηά ὄγαζε Ὀεΐπρ' δῇ δἰ υδίοπ ἴο τῆς τοοκβ δηὰ οἱἱβ ἴω 

Ποῖ [ἢ 6 πιαϊπδηά οὔξθη δΌΓΟΡΕΥ δπάς (οἴ. ῥηγμίν); 50 Ἐν. 
Ὁεϊ. Ὠϊ. Βυ. θα. (πῷ εχργεββ ὑπ; Ὠϊ. Βὶ. θυ. Βε. 8Π (45 
Ῥγ. 859 ἱρη Ὁ ἸΟΥΘΞ,-- ποτα, βοψενεῦ (888 οα 2610), ἡ» πεεά 
ποῖ πιεᾶη πῆοῦα ἴμδη αἶδογσε). (ἃ ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια, 9 

Ἰαζο σιὰ ,Ὡλο, Ῥ' οἰγοιπιάθαϊ ΠΠυἀ τοτπιϊπῖς πιεῖβ (8Π), ὅσ 
ΜΥ ὉΡ ΠΡΌΡΝ. πε ἤρ΄. 18. ἃ ὈοϊΪὰ οπα; δηά οπβ νυ 865 (Πδὶ 

τῆς ενίδεποες νοῦ οἴθαγοῦ (Πδὲ ΡῊ τεϑ!}γ Ἔχργοββεά [6 ἰἄθα οὗ 

ἃ δομνάα;γν. Με. Νντ., αἴϊαγ ὅτ (νηοῦ πιᾶγ, Ὠοννενοῦ, οπἱΥ 

Ραγαρῆγαβε), Πν (οἵ. 1418: ἴπ {π|5 σα56, ἔοσγ ὃν, οὗ, 1335 22 

ον, ση. 408 ὃν 309); Β6. (““ ἐογίαββε ᾿) αυδββεϊοπαθῖγ Ἰϑεῦ, απ - 
7 τοροέε (ῤγεϑογίδοα), ἔγοτλ 455. δπὰ Ατδῦ. (2Ζεχ. ιοορα). ΕΝ. 
2νγεϑογδοα, υἱτ ἢ πιατγρ. “Κ ΗεΌ. δγαξε" : Ὀυΐ ἴπ6 ἔτνο γοηάδεγίηρβ 

ἅτε ἱποοηδίβίοηξ : ““ργϑβογθεα " 15 ποΐ ἃ ἰερ: ἰπτᾶῖς ραταρἤῆγαβα 

οὗ ““Ὄγαίκε ᾽: [Ὁ “Ῥτγακε" νψτῇ πὶ 15 ἀδοπιθά ἴο Ὀ6 ἴοο ὈοΪά ἃ 

οοιηδἰπδίίοπ, [πε ΟὨΪῪ αἰϊεγπαῖϊνε 15 ἴο οπιεηά ἴπ6 Ηδῦ., ἀπά ἴο 

τοδὰ βοπιὲ ψογά--- βοΐ 45 ΠΤ ι7---  Β!Οἢ πλδῪ Ὅς ἔδἰ εν τεπάογεά 

““ργαβογ θεά," 

11. ΠΌΣΣ ΜΡῚ ΜΊΣΓῚ ΤΡ ἫΡ ὙΔΝῚ] Τυ. Βε.Κ ὁπ. ΚΊΏΠ, 
ΒΙ. 51. ΠῸΠ δίη, θοῦ "π. 5. Βυῖ τὐἱϊδουξ ἸΏ2Π, ΝῸΠ εἶ 
αἰίδομεβ νεῖν Ὀϑάϊν ἴο ΠΕ ἽΡ; δπά ἔπε οπιίββίοπ οὗ "ῸΌ εἰ 
τε Ϊν ννθαίκεηβ (πε ἔοτοα οὔτδμε ννογάὰς βδροίκβη. [1 8 πιόπβίγοιιβ 

ἴο 5Ρ0Ο1] ἃ νεγβθ---απὰ δβρθοίδ! νυ ἃ πε νογϑβο---ἰοῦ ἴπῸ δα οὗ 

Βυρροβεα πηοίγιοαὶ γεαυϊγεπιεηῖβ. [ἼΘΙ πιρμὶ 6 οπιῖοά, 

Ἰεανίηρ' ἴπα γγῃπὶ 4: 4 (76 ἢ.}: ἴδῃ ἔογ ἴπ6 οπιϊββϑίοη οὗ δῇ 
ἱπιγοάπιοίογυ Ἴδη, Ἴθι, εἴς., ορ. 4118. 1 538. 1,13 λγϑ0} 

Τὸ ὮΝΑΞ ΠΡ ΝΡῚ] Ηδγε ἔδεγε πιυβὲ ΡῈ δὴ δγοῦ ἴῃ 
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ΜΕ; ἴον Ἄχοερὲ ΌὉΥ υπϑαιϑέδοίογυ δι: ῆςϊαὶ! Ἔχρεάϊθηςβ πο βεῆβα 

οδη ὃ6 οχίγαοϊοά ἔγοπι 1. Ἃ65. ΗτγζΖ. ὅ ἢ]. Ὠε]. δἱ. υπάεγοιοοά 

ΡΠ (οὔ. 1418 »)ἼΣΙΓΩ ΡΠ Ὁ ΠῚ), ἀπά ἰαΐκα ΠῚ ἱπιρεγβοπα!ν (5ο. 
ΓΙθΠ), ΤΆος. τάοοῦ “λὲς ῥοπαηπέ, 1.6. ῥοπαίμ» (5. τἰατπλίπυβ, ν.19 
[ΡΠ]}, τωῤενδέα Μιωοίμενε ἐμόν." Βαϊ ΡΠ ἰ5 ἴοο ἔδγ ο το Ὀ6 
ΓΕΔΒΟΠΑΌΪ ΞΌΡρΙΙοα ὉΥ {πὲ τοδάδγ ἴῃ πουρῆϊ, ἀπά {πὰ ἱπιρογβ. 

ΤῊ ἰ5 ἤεγα δχοβοϊρὴγ ψνεαῖκ. ΗἸ. ἴακεβ δὶ δ5 {πε οὐ]. : “Α 
“Πογα᾽ ἀοἵῃ οπα βοὶ δρίηϑβί," εἴς. ; Ενν. 8ὶ 294" (“" ρεγῆδρϑβ ᾽᾽, 

δηἃ δρραγθηιν ὈΪϊ.: “ετε (- [πΠ|5 ρἷδσβ) ν"1}} ἀγγεϑὲ {86 

ρῥτίάς,᾽ εἴο. (Σένιλαϊέ ἐλμρ ἄδτὶ Ὁ αστηστῃ. . . ; ἴο ἡιάρε ἔγοπι 

ἔπε οοπιρατίβοη οἵ [0 ΠΨ, τοῦθ (θυῖ 566 ,.}, ἴαίκεῃ ὃγ ὨΪ. 5 
εἰ ρεῖοα! ἔοτ "3 ἢ Πν, ἰᾶγ (6 Πδη4) ὕροη Ξξ ἀγγεϑί) ; θυΐϊ ΠΡ 
ἴῃ εἴἴποῦ οὗ ἴπεϑε υϑᾶρὸς νοιά Ὀ6 νεγὺ υπ-Ηεῦταϊς, δηά ἰἢς 

56η86 4γγεεΐ ἴος “ἢ ΠΦ ἢᾶ5 πὸ βυρροτγί εἰξενῆετο Ὦυ. ““Απά 

ἐοαῦε 977 (1.55 δΌ : ΓΦ, 85 τοῦθ (Ὀϊ 5εε 5.}} τούζὰ [Π6 βυνε!]ηρ οὗ 
τῆν ννανθβ." ΟἹ. (Ὁοπηηι.) Ὑ) ἸΝΩΣ ἘΠΡῚ γ᾽ ΝΡῚ, ἀρραγεηιν 

τακίηρ ΠΛ ἴἰπ τῆς πι Πτν β5θηβα οὗ 5. 47, 15. 221: ““ἢετγε 
ΜἘΠ της ἀρροϊπῖοά Ὀουπάδγυ 85541} δπά γεβϑίϑδί (ἢν ψψαναβ. 

56Ὁ. Μαηβῖίον (1534--5), Εἰ Ηὶς ροπεῖ (πιρεΐιιβ ἐπ5) οἰ δι! οηθ πὶ 

δυσζυσπι τυογυπὶ; Οσονεγάδ!ε (1539), ἀπά πεγὰ 5ῃαῖ! ἔθου ἰαγα 

ἄουης (οὗ, Μαηβίοτ᾽ 5 οησί) ἴῇγΥ ργουάε δπὰ ἢγε ψαναβ; 

αεηανα ΚΝ εῖβ. (1568), δηά ἔξαγε 5Π4]1] ἰξ (2.6. οα᾽ 5 ἄδογε δηά 

οοπῃπιαηἀεπιεπῖ, 85 ν.10) σἴαγε ἰἢγ ργουὰά ψδαυεβ; ΕΥΨ΄., Βπεῖγ, 

“5881 [γΥ ργουὰ ψᾶνεβ δ6 βίαγεα." (τ ἀλλ᾽ ἐν σεαυτῇ 
συντριβήσεταί σου τὰ κύματα, ὃ ΞΔολ (Ὁ τά. ν ἢ Με. 
9.2}, ἐλοιι «λαἱέ ὄγεακ), Ἔ Ἐπ Ηἷς οορέηρος ἰαπιεπίεβ ποίας 
ἴυο5, δΓ ΤΟΣ) ΠΌΓΉΣΣ ἼΦΤΙ ὅθ. Ηξεποε (αἴετ (Ὁ Εν. ..2 Ἴ29᾽, 
«ἀαἱὶ δε ὄγοζεη (ον ῬΈΦ, Ποη. 111 12); 5ο. (28) νντ. Βᾶϊῃρ.; 
Βὶ. Βυ. Βε. Ηοπιμ. 51. 52,2 Γι}, οὐαὶ σϑασο (Τ᾽ ἴον 18. 3). 
Εἰῖπεο οὗ ἔπεϑα γε] 45 ἂπ ἐἜχοεὶϊ!εηΐ 5θη56: ἔογ Ἵν", οἵ. ἴων. 2619 

δηὰ 80, ὈΥ Ἰερὶεἰπιαῖα πιθδῆβ, νγα οὐίαίη {Π6 βεηβε, ποῖ πηδίθυ δ! !ν 

ἀϊβεγεπι ἔγοπι [Πα νηοῦ ΕΝ. ορίαϊπεα ὃν ΠΙερ εἰπιαῖε πιθδης, 

Απὰ ἤδγα 5841 [ἢ ργίδ οὗ ἴὔγν ννᾶνεβ ὕὈε πιδάς ἴο οδβϑβε, ---δ 8 

ἴογ ΓΒ οπῖγυ ἤοίθ, ἀπά ἀουδέ]ε55 οἡἱν ἃ ζωρεις οσαἰαηιΐ ον ᾿. (ἃ 

ἐν σεαυτῇ, 15 Βε.Κ' 54νν, Ἔχργεββεβ ΘΞ τηϊβγοδά 85 ΠὩΞ : Ὀυΐ 

(5 σδη Βαγαϊγ 6 {πε οτὶρίπδὶ γεδαϊηρ; ἔογ (1) ἴμε γερεεϊ τίου 
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οὗ {πε βάπιθ νοτά ΝῈ 15 πηυοῇ πιογα ἔογοϊ δία; δηᾶ (2) 53 ἔοτ 
3 15 ἀυδίου : [{ οσσυγβ ον Κι. 2229 (ἐννῖ 6), νἤεγε ἴΠ6 βεῆβα 15 
ποί ἀθρε, Ὀιι ἐλμς (ἐπ ἐλὲς τοῖσο. . . ἐμ ἐλαΐ τοΐξ6), αιλὰ τνῆοτε δα {{ 

2 ΟΕ. 1819 πὰ5 Π23.. .. Π25, δ5 σδῃ παγαΐϊγ Ὀ6 ἀουδίεά, τρ πεῖν. 

12. ΤΩ ὉΠ] ἴον τπὲ ἰάΐοπι {(-Ξ βίποα ἔβου τναβϑὲ Βογῃ), 566 
1 5. 2538, 1 Κ. τὸ; δπά οἵ. οὐ 275. (ἃ ἡ ἐπὶ σοῦ συντέταχα 
(π}) φέγγος πρωινόν ; ννβεΓα, δοοοτάϊηρ ἰο ΒΙ. ΒΩ. ἐπὶ σοῦ -- 
ἯΘΟ; Ῥυῖ ἐπί ν» ἢ ἃ μεπ. 15. ἃ οοπιπιοη Οτγεεῖκ ἰάΐοπι ον ἐπ ἐὰσ 
ἐΐριδ οὐ, 6.ρ. ἐπὶ Κύρου, ἐπ᾽ ἐμοῦ, ἐφ᾽ ἡμῶν, εἴς. 

ΓΝ] ἰπ ροείγυ ἴμ6 Κι. ἽΠΦ' ΠΗΡῚ ᾿ς ργείδεγαδθίς ἴο [ἴῃς 
ογὰ ὙΠ ΠΡ, ὙΠΣ ΡΙ. ΣΧ) ΟὨΪΥ Πατα; ρεγῆαρβ (Βι.) ἴο ὃ68 

τοδᾶ ἴῃ 5. 1.419 Ἰδδ Ὁ χη) ΨΌΨ. 

13. ὈἽ] δὴ ΠΎΘΤῚ Ὁ»--οὔε οὗ τμ6 ἔουγ Ζέξέσγα φμοῥόνιδας 
(πε οἵμεῖβ Ῥεΐηρ ν.1δ, [ᾳ΄. 1889 πιο, Ῥ5. 8015 Ὑ}0)--- ργοῦδοϊΥ 

ἄμε ἴο δε ἕδος τὶ ἴῃ βογίρε οἵ ἴπε βἰαπάαγὰ ΜΘ ψτγοῖβ ὉῪ 

αὐτοῦ ὈΦ; ἴπε ν ννὰ5 δέϊογιναγάβ ἰηβογίδα δῦονα (δε [ἰπῸ, δηά 

ἤδη οορίε5 ψνοῦα πιδάθ [ῃ6 ρῥδου αγιν οὗ ἴπῸ βἰδαπάαγά Μ5 

“5 Βογυρυ]ουβν ταργοάυοοά (οἴ. α-Κ. 5; οἵ, πιούα ἔα], 

Οἰημβθαυγρ, ἠρζγοα. ἐο ἐλ6 ἴδ. Μεδίσ, Ὁ. 444 .). 

14. ἽΝ] νὶΖ. οὐ͵θοῖβ οὐ {πὸ δαγίῃ. Β6., οἰδνογίυ, 
ΚΞΥΤ) οὐ ΞΟΠ), σα» ἐξ (16 Θαγί ἢ) ἐς ἀνεά (οἴ. »ΞΥ, 10. 589, γῶν, 

ναγίοραίσα, [6τ. χ29 1) {πὸ ἃ μαγπιεηΐ: ἴῃ (86 ΠΡ  οὗὨἩ ἀδγ ἴῃ8 

δαγίἢ ἄρρβδῦβ, 85 1 νγογα, ἀγαρϑὰ ἴπ [ἢ πηαγνε!]ουϑῖν νατγῖςα ἢυ65 
οἵ ἐοἸαρε δηὰ ἤοννετϑ (ϑο Βυ..). Οἶνν. 132-16 Ἡξῃ), ((πά ἐο]] ον, 
πἷπιὶ ϑνῖ. θυ. μα. Βε. Νο.) οπιῖῖβ 18 απὰ 1δ; δηά Ὠᾳ. ΟΠε. 
Βε. Κο. 150 845 ννε]] ἔογ {πε βαίκε οὐ δε ἰεἰγαβιςἢ---α.᾿5 νίαν 

Ὀαΐπρ (παι 1Π6 οτρίπαὶ ἐείγαβειοῃ οοπδίβιθα οὐ ν. 1235. Ὁ. 188. 1. 

ν. 130. 140. 164. Ὁ Βεΐῃρ' ἃ [εἰγαβεοι τυγτεη ογὶ βίη] οὐ {πε πιαγρίπ, 
νυν Ὠ οἷ δὔζογιναγάβ ἔουπά [15 αν ἰπίο (π6 ἴοχί (1η Ὁ Ηξπ. θυ. 
Βε. Ἡοπίξ. τϑδά ΠΡ ἴογ υλῶρ, “πὰ {πεν βίαηά {ποτὰ δ5 
ἀϑῃδηηοά (τοί σιν δολαηαε᾽") σἱτῃ τ οἷγ ἔδοεβ, νίΖ., γεδἀδπαά ἴῃ 
τῆς οτἰπιβοη ρον οὗ βυηγῖβθ, δἴϊεγ ψνῃο ΠΥ αυ ον νδηϊβῃ 

ἱπίο ἀδγκηθββ, 15, Βιυῖ δ προη {Π|5 ἱπιογργεϊδιίοη ἄοαβ ποῖ 

ἔριον 1 γψ6}}; ἈΠῸ αἵ τπ6 βαπια {πιὸ (Π)].) 138. 16 ἀςςῖρῃ ἃ 
ΝΕΓΥ Ροοσ ρύυγροβε ἴογ 12. Τῇὴε ρστουπά ἴογ ἔμεβε δχοϊβίοῃβ 5 

τπμαὶ αἱ {π6ὸ Οτγεδίίοη πο νίοκεά γεῖ Ἴχίβιεα. Βυΐῖ, 45 Βυ. 

ταπλατκβ, [ἢ ταίεγεηοθ ἰβ ποῖ ἴο ἴπε Ογοαίίοη, θὰ ἴο δὴν ἀν 
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ἴῃ πυπίδη ἰδίογυ, Ἄνθη (ν.12) τη 10 ̓5 1 ειϊπι6, ἴῃ νὨϊοἢ {Πα 

Πρῆὶ οὗ ἄδυ 158 τεργεβεηϊεα 85 μανίηρ' [π|5 οπάδγεα! πιογαὶ 

εἴεος οἵ ρυγρίηρ ἴπΠ6 ψογὶὰ ἔγοπι {πε ρο (655. 

Ιό. 1333] οἰγπιοίΐορυ υπίκπονη (Αταῦ. πάδίᾳ ἰβ ἃ ἰοζέν ῥίασε; 
παδαζαξ", ἃ ἀὐλὶ τοίϊὰ α ῥοϊκἐοα ἐορβ, ῥεέαδαζα, ἴο δέ ἰογν ; «99 

νυ ᾽ 

15. ὁγωῤίί, ογσμς 6ςΐ, ευαείξ, οὗ ἱέρλέ, ἥοτοονς, εἴς., δηὰ ἰχϑυ 5 

σωγομέμδ, υἱγρριάζρη βλαστός (Ρ5. 2265 1); Ῥαυΐ {π656 ψογάβ 
ἴῆτον πὸ ᾿ἰρῆϊ οὐ ἔπε εἰγπιοϊορυ οὗ 33); Ὀαΐ, 51] νϑγὰ 1., (τ 
πηγή 56επὶ5 ἴο Ἔχρίεβϑβ πε τρῃξ πιδδηΐηρ. ὙΤὴε ψογὰ Ῥοΐηρ 
ἀουδίξα!, Βα. Ξυρρεβίβ, νειγ ρίδυβίδίγ, 93) (οἴ. συγ. 132. τ 

πηγή), Ποισέηρ ἐῤγέπρε (οἴ. 539 ὅγ, Ῥτ. 182); ες. Ἧ30 (15... 

49). 
ὙΠ] Ξ πσηροι 566 οἡ τἰὖ; ἀπά οἔ, ΡΒ. ο5' ΥῊΝ ἼΡΠΌ, 

πεῖν 

17. ΤΟΣ ΤΣ] ἄ πυλωροὶ δὲ ᾧδου -- Ὑ "δ, ἀπά τῆ 
“αἰε-ξεεῤενς οὗ ἀδτίκηε55,---:δἀορίεα ὃν χα., ἴο ἀνοϊά {πε τερεῖ!- 

τίοπ οἵ π6 βαπιῈὲ ψογά ΡῈ : ““ἸΠοΟυρΡῊ να ἤθαγ ποίπίηρ' οὗ {πα 
πϑίυτγα οὗ [πα Ὀεΐηρβ ψῆο ρσυδτγάδα πε δηΐγαηοα ἴο ν, “ ΡΒαῖοβ᾽ 

ὨΘΟΟΒΒΑΥΪΥ ργεβαρροβε ρδῖθ- κεθρεγβ." [Τα τερειτίοη οὗ {π6 

βΆτη6 ἴεγπι 15 οαγίδ ΠΥ ἱπιργορϑῦϊα ἤδγα ; Ὀυΐ δοοϊάεηΐαὶ τεορεῖὶ- 

τίου πᾶν να οχίγυἀθα βοπια οἴδεν ἴθ γπΊ ΒΥὸΠΟηΥ ποι ἰῃ πηδδῃ- 

ἴηρ, Ὀὰϊ αυἱΐε ἀϊετεηῖ ἴπ ἔογηι ἔγοπι τ; οἵ. 88 ,.] 

ΠΝ Π] ( ἰδόντες σε ἔπτηξαν ; Ἀρρδτοηεν ἃ ἀουδ]ε γοδάϊηρ' 

ἈΝῚ δηά γεν (ΝΠ). --ἰῃς ἢ ἀτορρεὰ ὉΥ δαρίορταργ. [Ἐεδά 

Ἧ6) οὐ ΠΠΒΕῚ--εἰτπεῦ ἃ ροοά ράδγα]]εἱ ἴὸ Ὁ 9.5: τῃς ἱπιρέ, πικῚ ἢ 
158 Βοδγοεῖν βαυϊ:8Ό16.] ' 

18. ἽΡ ΓΟΣΊΏΣΣΤΙ] παϑὲ ποὺ «λότορ ἐλνϑοῖ αἰδεμέέοο ας αν 
ἄς, ευθη 9... «(Ὁ Βαῖ, ρετῆαρβ, ὃν (-Ξ ὅπ) 5βουά 86 γεδά, 88 
411, Ρ5. 3739 (50 Βι..). 

Υ99] (ἃ πόση τίς ἐστιν, ᾿βεποα Ὁυ. Β6. ΠΌΞ, “μουν πιυοῦ 
ἴς (16 φαγί) 15." Βυῖ (δ σὔδηρε 18 ἀπηθοαββαγυ; ἰΐ 15 ποῖ 
δρρδγεηῖ ψὮν 229 (Ὀ.) ““ Κρ Ζίεπη οἷ κ᾿ πα βο,᾽ 

1ο. ΤΥ] Βε. Βα. ΤΥ, ἀπά 80 3“; Ῥαζ ΤΥῚΠ ΠῚ 56 Ὲπ|8 ἴο 
Βανθ Ὀδδη ἰαϊοπιαίίο : 566 1 Κὶ. 1212, 2 Καὶ. 48, 2 ΓΒ. 1855 : 1 15 

ποί ΠΠκοῖγ ἔπαὶ ἀϊςτορταρΗν 5ῃουα ἤανα ἴακθη ρῥΐδος υξ {ἰπι65 
ἴῃ ἴπ6 5Βαπι6Ὲ δχργεβϑβίοῃ. 
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20. ὭΓΡΙ] Βε. Ὁ Ὅτ), (τ εἰ ἀγάγοις με; ἀπά 50 Με. 56. 
ὩΠΡῚ (Οὐ. “72Π): ὁ ἔπε ρίβοε οὗ ἰγοῶγ. Βυὶ ΗΙ͂ ἰβ5 πιογα 
ΡτΓοῦΔΌΪε ; δηά αἷξο, ἃ5 Βα. οὔβεγνεβ, πιογε [ογοϊδ]6. 

᾿ 31] ΤΥ 3 ὀσουτθ ἴῃ 2858; δὰϊ ργοῦδδίγ Ηξΐαι. (38), 
Ὠυ. Βα. Βε. ἅτε τρβε ἴῃ γεδαάϊηρ ὉΈΞΗ, {{{ὸ ὉΠΡΠ. 

21. ὉΠ] Ὁγ αἰἰγαοιίοη ἴο ΤῸ": οἵ, 213} ἀπὰ 6-Κ. τ46α. 

22Ὁ. ΣΥΝ] [τπ6 τερειϊτίοπ ἰ5 ἱπιργορϑῦϊε (οξ, 85 π.) : ἴπ6 
Ἰοβὲ ἰεγπὶ Μψὰ8 ρεγῆαρβ ὙῸ (37) π.}}. Ὅσ. Υ, ἐγσασεγενς 
(ϑομαιζηιεϊβεαγ), ἔος ἴπΠ6 βδπὶ6 γεᾶβοῃ 88 δ νυ. ἰη ΤΠ, Βυϊ τς 

Ροΐηϊ πεσε 15 [ο᾽8 βεείπρ' ἴπ ζγεασηρος, ποῖ τπεῖγ δρυαϑρερς. 

23. Δ] Ρῥ5. 555} οδδῖ γ89 144], Ζεο. 145, Οοἢ. ο᾽5 7 (ἰπ 

2 5. 17}} τὰ, “ἢ τ} ΞΡ). ὙῆΣε οοπιποη Αγαπι. ψγογά ἔοσς 
τοῦ. 

24. ΤΥΤΊ] 566 οἡ 1 

ὙΝ] Ιἰρδϊ μα5 θθθη δαῖτ τ ἴῃ 15; Ἔνθ Πρ πίπρ' (ν ϊοῖ 
ὙΝ ἀδποῖεβ ἰῃ ἴῃς ΕἸΪμπ Βρεαοἢ 65) ἰ5 πηιδηϊὶοηθὰ ἰπ 355, ἼΗς 

566 Πὶ5 ΟΟηΒΘα ΠΕ οὐ οὗ ρίαοθ ἴογσθ.0 Εν. (2 6 ϑαΐορι. 

δολγίορ, Ρ. 252), Με. Βι.1 γε. 51. Βυ. Γ; Ηΐπι. Β,.2 Ὠυ. 
(566 ἴπ6 πεχί ποῖθ), Ἡοηΐῃ. ἽΝ, »εἰξέ (3651); 56. ΒΞ, λοαγυγυεΐ 

(αἴϊεγ (τ πάχνη (566 390); οἵ. 51τ. 4319 καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ 
γῆς χέει τ- (πιᾶτρ. ΒΕ) ΠΟΥ) ΓΡῸΣ ἼΒ2 Ὁ)); Β6. ἬΒὈ, εέξαπε 
(αἴϊες ὅτ πάχνη ἴῃ ῥ5. 118 (110) 83). ΟΥ̓ ἴπ656 βυρρεβίίοῃβ ΠῚ, 
δρτεείηρ νυν 1Π6 [|| ΣῚΡ, 15 ἴπ6 πιοβὲ ργοῦδθϊε; Ἴϑ 15. ραϊεο- 

ΒτΔΡΉΙΟΑΙΠΥ δαβίθγ; Ὀὰϊ ποιμοῦ 115, ποῦ Ἴ859 (νῃ οι ἴῃ δἀαϊθοη 

οΟπΊ65 ἴῃ 33), ποῦ ἭΟ (αη. τοῖβ, Ῥ5. 1485 το 88 1), Πᾶς 186 
ἱπηροτίδπος οὗ νἱπά (νῃϊομ, πιογεονογ, ἰ5 ποῖ {ἰΚεὶγ ἴο πᾶνς 

Ῥεδη οπιττεά ἴῃ [86 αυδδίίοηβ ρυΐ ἴο ]οῦ, ἀπά ννϊοῖ ἀρτϑαβ αἴ50 

Ρεβὲ ν ἢ ἵκαν [ςρ. Επ. 415 6012], ἃ5. ννεῖ] ἃ5. νυν ἐπ {| ὩΣ). 

Υ80] Εά. ργοῦδοὶν ἘΣ: ὙῈΠ ἰβ αἰνναγβ οσωμϑαξέθε, Ἔχοερῖ 

Πεγα, Εχ. κἷΣ, : 5. 138 (γεδὰ ἴῃ δεδοῦ γ8ῆ). 

ὉΥῚΡ9] Ἀαυ., οδ]εοξίπρ' τλδὲ 186 ““ννἱπα " 15 Πετε ουῖ οὗἉ ρίδοθ 

(ἢ), ἀπά παῖ ἔα νὰν οὗ {6 ““δαϑὶ ννἱπὰ " ἐς Κηονη, ἀδοίαγεβ 

{παῖ ὉΠ, ““οοοἱ (ναίεγ)," οὗ πε οἵ ἀγίσοίέμρ' γαΐμ (“ ϑργῃ- 
τερεη᾽", ἔογ ΣῚΡ 8. “" πεοδββᾶγυ"; π6 ἴδ (νὰ Ἴ ἀπά ΥῈ), 

ἐγαπ5.) οῖβ, “"ὝΥΒΘγα 18 ἴΠ6 ννᾶν ὈΥ ννῃίομ 1Π6 πηΐϑὲ 15 ραγίεά, 

(Δ) αἰβῆιι5ε5 ἔγεϑῃῃ ναῖε ου ἴΠε δαγίῃ ἢ τῆ Δ᾽] βίοη Ὀεΐηρ ἴο 
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“6 τοί γεβηϊηρ πε ταῖπ, ϑνῃϊοἢ ἷπ Βα πιπιεγ ἔπε πιογηΐηρ' πιὶϑὲ 
Ὀτίηρϑ ἢ 1, ἤδη ἴτ 15 ἀϊδβρεγβεά." Βιυΐ Ὁ (5. Ὁ Ὁ) ἄοεβ5 
ποΐ 566ῃ) ἃ Ροοα ἐχργεβϑβδίοῃ ἕο Μη6 ταῖῃ ; ποῦ ἀο 76ζ. 1819, Ῥγ. 
255 (ΣΡ Ὁ) 5ῆον παῖ ὩΣ αἷοπε ψοιἹά 6 υδεά ἔογ οοοΐ 

ψαῖοσ. Απά δ5 δ ιυ.᾽5 οὐ)εοϊίοηβ ἴο ΠγῚ ἀο ποῖ 566πὶ ἀδβοϊβίνε, 

ὈΝΡ 5 Ὧο Ιοηρει ἃ πεοδβϑαῦυ επιαπάδίίοη. [Ηοηίῃ., ἕο] ονν πο 
Ὅυ. ἰη 33, ἰγαῆβροβεβ νν." δηά 5, Ἐεϊαϊηϊπρ ἬΝ ἴῃ ", ΕἸοΒῖοῦ 
Ῥίοροβεβ ΣΡ (ορ. ΗδΌ. 43“, ἀπά ἴῃς νΌ. ἰπ ἔχ. 349).----δοδίίεγβ 
τε γαγς ονεγ [πε εαγίῃ.] 

26.ὄ ὯΝ "Ὁ] 566 ὁπ 123 ΤΎΤΓΝΟ ἼΠπ2 (-Κ. τς 2ω). 

27. τ» ΓΝ] 5: ου 30. 

ΟῚ ΝΕ ΓΡΩΣΓΙῚ] δῃά ἴο σαιι56 ἴπε ρἷδοες ψἤογα γουηρ 

Βιαββ οοπιεῖῃ ἔογίῃ ἴο βργουξ : δ Ὶ δεν}, {|π6ὸ Ὧ Ὁ ἐξ, δηά 

(᾿πιρ!Ἰ 17} ἨῸ5 ΥΟ, 281. Βυῖ πε ν. ἰ5 πιυσῇ ἱπιργονθά Ὁ 

τοδάϊηρ σἰτῃ νντ. (5ο Βα. Πα. Βε.7) δἰ ῸΣ ἴογ Ἀπ ΥῸ (ποῖβ {πε {{ ἴο 
ΠΙΝΦῸΥ ΠΝ): δπά ἴο πιαῖκα ἐλε ξλέγεέν ἰαπα (15. 445 ἘΝ πι.) σρτουῖ 
ψ ἢ γουπρ᾽ ρταββ (ΠΟΥΠ, ἢ ἃ ἀουδία ἀοουβ., ἃ5 5. 14γ8 

ὙΥΠ ὉΣῚ ΠΌΥΟΠ). Βε.Κ 5... ΠΙΧΌ, ομέ ο" ἐλ6 αἷρν ργοινια; αἷβο ἃ 
Βοοὰ Ξυρεβίίοη. 

28. Α Ὀεδυῖα! νογβα, γεὐθοῖεά, ποννενογ, Ὁγ ΒΙ.2 Πυ. ΓσΠε., 

ΡΑΓΕΥ 88 ἰδυϊοϊορουβ σὰ 39, ἀπ ΡΑΓΕΥ 45 ποῖ διζίπρ' ἰηἴο 35 
(νηοῦ, ποννανοῦ, γεΐεγβ ποῖ ἴο ογάϊπδαγυ γαΐπ, Ὀαΐ ἰο της ἄοννη- 

Ρουγ 'π ἃ [ῃυηάεγβίογπι), ἀπά (0) [Π 6 βοῆδθπηε οἵ {ῃ ἐεἰγαϑιοῃβ. 

ὑ δλς 1] ἃ βώλους δρόσου; ΞΖ 41] ἀν0ῤς. Τῆΐ5 πιυβὲ 
06 {π6 πιεδηίηρ; Ὀαΐ {π6 οἰ γπιοϊορΎ 5 οὔβουγε. Ατδ. ᾿αζαζα ἰ5 

ἴο οομ ῆρ6 οὐ γεσίγαΐῃ, 6... οαἵτ]ε ἔγοπι ἐπεὶγ ραβίαγε (8π6, 25), 

'ϊ. οοπιργερανιέ, οοἰϊερίέ,; πια᾽7γαἰ, σέαρτεινν, ῥέδοίνα (Ετεγι.); ἢ ὮΝ 
τ γῸῤΡ 85 ἃ 5πι81}1 αυδηπεν οἵ ἤυϊά, οοἰσοέοα ἐοροέλδν. 

30. ΓΙ Ὁ ὯΝ) “Κκ6 βἴίοπεα δα ἰῆε ννδίουβξ 

μά άδη,᾽" ““85 (1) βῖοπε (6 -Κ. 1185) ἄγε {πῸ τυδίογς μίἀ θη" 

(ΕΝ..), ἄγε Ῥοΐἢ υπβαιβέδοϊογυ ; “"ἰὰς ἐπεπηβεῖνεβ (απ Ὀδοοπιο) 
|κὰ βἴοπε ᾿ 15 ἔοτοθά ἢ “γε δο]αϊβεά (5 οἢ νεγαάϊσπίοη ; ΕΨΝηι. 

αγὲ οοηρεαίθα) ἰἰϊκα βἴοης " (Ὀϊ. 61.) βρίνεβ Ἰ 3") ἃ πιδδπίηρ' 

νἰοἢ ἴ ἀο65 ποῖ ροββθββ. Ὑδεβα αἰ Που Εἶ65 ἀγα τεπιονεά, ἀπά 

)υβεῖςε ἰβ ἄοπα ἴο ἴπε ψνογάβ υβεά, 1 ἢ Με. ννα βιρροβε {πε 
ἵνο νεγῦβ ἴο ἤανα Ῥεοοπια δοοίθηιδιν ἰγαπβροβεά [ορ. 15. 25" 

-- Μὶς. 45; 2όνηις, Ρ. 206], ἀπά δοοογάϊπργ ἱπίδσοβδηρα ἔπεηι; 
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να ἴδεη μεῖ, “ [Κα βίοπα [π6 τυδίεγβ οολερε ἑορεέλεν (ροεῖ. ἔοτς 

“»έοσε: ἴἴϊ. ἐσθ λοία 97 οὐ ργαϑῤ οηα αποέλϑρ: οἵ. 41τ91, οὗ τῃ6 
βοδῖεβ οὗ ες ὀγοοοάϊδ, ὙΤΊΒΓΝ μθλ ΥἼΣΟΠν; δηά πρόηπ, Εχ. 9", 

Εζῖκ. 1 1), ἀπά {πὸ ἕδος οὗ ἴῃς ἄδερ ἐς ἀξωίδδι" (νῖΖ. Ὀγ πα ἴσα 
ογανίηρ' ἁροη 1{) : 50 Βὶ.} 5ρέ., Βα. Ηἰ. Ηδῃ. Ὀιυ., Κεερίηρ {πὸ 
νογ8 845 ἴπεν ἴα, ἴακα ἸΝ3ΠΠ" 85 8η αἰϊεγηδῖῖνς οἵ ἀϊαϊδοςοδὶ 

ἔογπι οὗ Ἰ ΠῚ" (ἀδηοπι. ἔγοπι ΠεΘΓ, οωγαϊδα ταῖϊκ) αγὸ σρεδδα, 
οἵ οοαρωίαέεα, ἴέ ποῖ (ΠΏ .} ἸΚΜΌΠΙΝ 15 ἴο ὃ6 τεδά : θυΐ (μ5. 15 
Ῥτθοδγίουβ ; ἃπὰ ἀοεβ ΠΙΌΠ, ζδδεη, συγαϊεα παῖ κ (566 ου 20}7) 

οοαρυϊαῖς ἰπ ἃ πιᾶηπεῦ δ 41] γαβθιὈ] ηρ' ἰοα ὃ 

31. [ὝΠΦΡΓΝ) ἱπ 15. 4018 ἽΡΡ (1 Ρ25) πιεᾶηβ ἐο δέμαϊ ον, 
θη ρ νϊδ πόσει τοίξλ (ΟΡ. ὉΣΉΦΡ, Ξαελδοὶ: πεπος Μεο., Μη ἴδοὺ 
δηρίγαϊς τΠγ561 λτἢ [Π6 Ῥεδυΐν οὗ (Πς ΡΙεἰαάα5 : “τῆς ΡΙ εἶα 65 
δῖε ἴῃς ἀε!ρπια] σίγαάϊς πνΒῖο δηρίγάϊεβ αοά, ποῖ 1ο»." Βυϊ 

τῆς ἰάδα ἰ5 ποῖ ἃ βοοά ρβγα!!εὶ ἴο παῖ οἵ ἢ, απὰ ἽΨΡ Ὀεΐηρ' πεια 
Ι| ἴο ΠΡ 15 γαίμπογ ἐο δίμα ,αεέ (ορ. 309 403.---Ο41), ὦ δίκα τῤ, 
“αρίονι; ορ. ὙδΡ, α ἀποέ ἰὼ Ῥ.Β.Η.] 

[ΓΣΨΌ] ἴδε 56πι6 ἔογπι, ὙΥΌ, γασυγβ ἰη ΔΗ͂, ἰπ τ 5. 1οδδὴ; 
ἴῃ τ 8. [πε ψογά 88 Ὀδθη νδυίουβν Ὄχρίαἰπεά 85 πιβαπίπρ (1) 
νοϊωμῤέμομείν (ἘΝ. ““ ἀεἰσαίεῖγ ᾿), 80 Φ' ᾽4: ““οῖ ρτορϑδίς ἱπ 
νίενν οἵ ἴῃς οοηΐοχι᾽" (Ὀτ. σα ἦοο.); (2) ἐπι γεέέονς (5ο ΟἹ.); δηά, 
Ροϊπεϊηρ ὨΡΊΡΟ, (3) δοέέογέμρίν: “4830 85πι. Νονν. ὨΒ. Ἑπτίϊον, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ τἰρμγ " (Ότ. ἐ2.). Τῆυβ πε ράββαρθ ἰη 58ῃ). σβϑῇ δἱ 

Ὀεβί ἰεπά ἃ νεγὺ δυδίουβ ξυρροτί ἴο ΔπῪ ἴπδογυ οὗ ἴπ6 πιδδηΐηρ' 

οὗ ἴῃ6 ργϑβεηῖΐῖ ραββᾶρθ. Απά {πε Μδαββοα ποῖββϑ ἰδαῖ ἴω ἵ 5. 

1583 αηὰ πεῖ ΓΙ ΡΟ μ85 αἰθβεγεηὶ κἰρηϊβοδιίίοηβ. Α5 ἴο {πε 

Ρτεβθηΐ ρᾶββϑᾶρε πε ἅγὰ ἔΨῸ πιδὶη (πθογίεβ: (1) ἔπαξ ΤῊΣ ΡΟ 
ταθϑῃβ ἡδέϊοασίος, ἀαίμέΐες: [ἢἰϊα νουἹὰ 6 τῆς πιοβδὲ οὈνίοιβ 

ταδαηΐηρ οὗ (Πς νογά 1 τῆ ῥαγδ]]εἱ ἀπά οοπίθχι γα !ν δἀπιεἰοά 
1: οἵ, ἴῃς πιᾶ5ο. ρἱ. ΟΝ Ἴ}Ό, ἐαίμέϊος, ἰὰ ἀη. 40, [,Α. 45, Ρτ. 

20" 1, δηά, ρεγμδρβ, }6γ. 515 (πουρἢ ΝΣ ἽἼΡΌ 15 οἰμογνίβε ροϊπιοά 
ἴῃ 38); π)», νοϊμῤέωοτις, 15. 478; ὈΣῚΡ, ῥίδασωνες, Ῥ5. 369 ἀπά, 

85 Ροἰϊηϊεά, 7ετ. σιδ, ὙὍμε οἰσέξρασέθς οὗ ΠῸ) (οοπιπιοηϊγ, 
τπουρἢ ποῖ υπΐνογβα!ν, ἰΔοηε θεά τ ἴῃς ΡΙ εἶα 65) μανα Ὀθθη 
υπάετβίοοά ἴο 6 ἴπε ἔγυϊϊ5, οὐ ἤονεῖβ, οὗ βργίηρ, οἵ {π6 

τοηονδίϊηρ ᾿πἤυδηοαβ οὗ βργίηρ ψῃΐοῖ ργούσος {π6πὶ: 50 ποσὰ 

[μονὶ Ὁ. ἀεγβδβοη (Α.Ὁ. 1326), ννῆο ταπιαῦκβ ὩΣ δ) Ὁ ὮΦ ΠΥῚΡΌ 

ὩΠῚ ΠΌΡΝΠ ΟΠ ὙΠ ἨΚ 9 ὮΦ ΨΌΡΠ ΚΥΌΠΩ 5. ΠΌ 9. ΠὥῸΣ ἸΚΥΌΣ 
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ὈΣΒ, 8πᾶ ἴῃ τῆς ργενίουβ οδεηθογυ ΝοΟμπιδηΐϊάεβ πδά ρίνεη 85 ἃ 

παϊπογίεν ἱπέεγργειδιίοπ ἸΣΝΥῚ "5 ΓΙ ̓9 670 ΠΥ ΠΙΣ ΡΟ ἼΦΡΠ ΠΠΝΠ 

ὈΝΣΊΨΟΤΙ ὮΠΦ’ ΠΥΡῸΣ ἭΡθ. ὙΠαποα βοπῖα οὗ {πε τό σεπίυγυ 
νογβίοῃβ : 6.9. Οδοοϊαπιραάδϊι5 (1532), ““ΝαἪΠΙ σοηηρεβ ἀ6 {185 

Οἴπιο," νἱἢ τῆς ποῖς, ““ Ξερῖεπι 56 128 ϑυηῖ. 9. 86 ΓΕ ΠῚ ΟΔἰ άτιΠ| 

ΡΙυν!8 τεπηρεγδηῖ, οζ ἐθγγαρε ῥιίολγὲς Πογίδες οτπδπὶ ἢ; 560. 

Μαηβίετ (1535), ““Νυπιαυϊά τὰ μα ὺϊβΒ βδυάνεβ ἱπῆυδηκίαβ 
ΡΙεϊαάυπι," ψῃεηοα ἴπ6 στοαὶ ΒΙΌ]ε (1539) δηά τῃ6 Β5ἤορϑ᾽ 

ΒΙΌ]6 (1568), ““τπς 5ιννοοῖ ᾿ηἤπεηοεβ οὗ [πΠῸ βανθη βἴδγβ," δηά ἴῃ8 

αεπονδη ΒΙΌ]ς (1560) δηά ΑΝ. (1611), “ἴα βννεοῖ ἱπῆυδηοαβ 
οὗ ἴδ ΡΙείααά6 5"; ἃ ποῖα ἴῃ ἔπε αδπανδη νογϑίοη γιιηβ, ““ ΠΟ ἢ 

βίδιβ δίβα ἤδη ἴΠῸ 8ὺη ἰβ ἴῃ Ταυγιβ, ΠΟΙ 5 [6 ϑργίηρ 

ἐἶπιθ, δηὰ Ὀτγίηρ ἥοννοτβ." Ὦγ., ἴῃ ἃ ρυϊηϊοά Ὀὰϊ ὑπρυθ] 15ῃ6α 
ποία, ἀαϊεά Οοἴ. 22, 1882, δἴϊες οἰτἰηρ' ἴῃ ἀῦονεα οοπιπιοηΐβ δηὰ 

νογβίοηβ, ἱορϑίμοσ Ὁἱτ πηᾶην οἴπεγβθ, οὔβεγνοβ ““ἴΠ6 Πείϊαοδὶ 

τ᾽ βίηρ' οὗ ἴῃς ΡΙεἰαάεβ (:.6. {πεῖν τ βίῃρ' 580 85 ἴο ὕ6 ν᾽ βὶ δῖε 5ῃογεγ 
δεΐογε βυηγίβθ) 18 τε] Κποννῃ ἴο μᾶνα Ὀδθη ποῖθαά Ὀγ οἰδϑβϑϑίσδὶ 
νυττεγβ [ςρ. 99 Ἔχερεῖίοδὶ π.] ἰῃ σοηπεοίίοη τ ἢ ϑργίπρ,, υ5ὲ 45 
τῆς 5βοιηρ οἵ Οτίοη δὲ ἴῃς 86πι6 {ἰπ|6 ννὰ5 γτερι γά δὰ 85 ἃ 8'ρ' πα] 
οὗ τῆς ἀρργοδοῦ οὗ ψνἱπίθσ. Απά ἃ οοπιρατγίβδοη οὗ ἴπε ταί 

οεηζαΓΥ ναγϑίοηβ πα κα5 ἐξ οἷδαγ {πᾶὶ [Π15 15 {πΠ6 βθηβε ἴο 6 
δἰϊδοδεά ἴο {ππ ἢγϑβι οἴδυβε οὗ ουν νεγϑίοη [{.6. ἴῃς ΑΝ.].. .. 1 
ἄο685 ποῖ, 45 ἰ5 οἴεδη βυρροΞεαά, 4186 ἴο την δϑίγοϊορίοδὶ ροννοῦ 

ἐχογοϊβαα Ὀγ {πε βίδγβ, Ὀυΐ 15 ἃ ροείϊοδὶ ἤριιγε ἜἼχργεβϑῖνε οὗ {Π6 

τεηονδίηρ ἰηθυξηοαβ ἴπαὶ ορεγαῖθ ἴῃ βρείηρ." Εοῦ δποίπετι 

ἱπιεγργείϊδιίοη οὗ ΠΣ ἽΡῸ πιδδηΐϊηρ ἀεἰἸσδοῖεβ, 5εὲ ἰαϑὲ η. Νοιίπίηρ' 

5δ ἰβίδοϊοσυ γεβϑυ!εηρ ἔγοπιὶ [Π18 πηδδηϊηρ, ΓΟ 8 πον 

ΘΟΠΙΠΊΟΠΙΥ ἴαίκοη ἃ5 δαυδὶ ἴο, οὐ 8 οὔγοῦ ἔογ, ΠΥΡῸ (ορ. ἴΠ6 

νΌ. Ἣν ἰπ 31355 φηά || το ἽΨΡ, Ρτ. 631) : ας (Π]8 18 (Πδη αἰ βΈΓΕΠΕΙΥ 
ἱηιεγργεῖαεά (1) 85 βοπηθίϊ πρ' οοηϑβίβίϊπρ' οὗ βδεραγαΐα υη115 Ὀουπὰ 
ἐοροίλον, ἃ οἰμείον (ἘΝ.), οὐ (2) 88 βοπιεϊ πίη Ὀουηά ρον ἃ 
Ῥεΐβοῃ, ψπαῖμον 45 δὴ ογηδηιθηΐ, βυιοἢ 85 ἃ ποοζίασε (Ηἰϊ., ννῦο 

σοπιραγοβ ιλᾷρ, ἔγοπι δ, βἰπ ας ἴῃ πιδαηίηρ ἴο Ἴ)»), οἵ, ἴοσγ 

Ρυγροβαεβ οἵ γεβέγαϊπε, γεέίονς (ερ. (τ δεσμόν, ζ7 τὙ). ΤΉ ἰαϑὶ 
5Ε6Π15 ρΓΕΙδγΘΌΪς ἰπ {ΠπῸ οοπίεχί.) 

[3 ΦΌ] Βε. ΤΑΛΟΌ, βυθβεϊτυτηρ' ἃ Κποννη ἴεγπὶ ἕο ἃ ἅπ. 
λεγ., ἴος ἃ που ΓΙΊΞΦΌ οσουγβ Παγα ΟἿΪγ ; ἽΨΌ 15 20 ἄγων, ὦγαρ 
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αἴονηρ: ΟΡ. Θβρβοίδ!ν 158. 518, Ηοβ. 11, τὸ ἄγανν αἱοηρ (στ 

οογά5); ἴπΠ6 ἡοὰπ ΠΙΟΨῸ δου ἴῆυ5 πιδδη εἰζπεγ τπ6 τΠϊπρ5 
(οοτάβ, τορεβ, ομδίηβ, οἵο." νοι ἀγαρ'᾽ ΒοπΊε ΟΠ οὐ 50π|6 ΤΠ] ηΡ᾽ 

δίοηρ ; οἵ ἴδε {πἰηρ5 νοι ομα ἄγαννβ δοηρ' δέϊεγ οπε, βυιοῖ ἃ5 

8ῃ ογπαπιθηΐϊδὶ οπαίη (50 Αγ. ἀζ,.,.., οὗ δὴ ογηδπιδηΐαὶ δγπὶ ΟΣ 

ἐοοι-οπδιη); Ὀυϊ ποῖ νϑῦυ ργοῦδοϊν ὦ ρεγαΐε (Ηϊ.). Ν. ΗεγΖ 
7λ5 χῖν. 576) ἀείεοῖβ 'ἰῃ ΠΊΘΦΌ δῃ δἰ υβίοη ἴο Ερυρίίδη, βυοῃ 
83 βοπια ἢηά ἴῃ ἽΨΌΠ ἴῃ 405 (5Ξε6 ἢ. 1πεγο)ὴ. [ἡ Εργριίδη ἴπ6 
στοαὶ Βϑᾶσ 18 ἀδρίοἰεαὰ 48 [π6 πδυποῆ: ΗδιΖ οἱΐαβς ἔγοπι τπῸ 

Βοοῖκ οὔ {π6 Ὠεδά 85 οἰϊεὰ ἰη Βγυρβοῦ (7 ἀσσαμ. ἤιϑοῦ. 4 ρ»έ.» 
Ρ. 122), “Α5 τοραγάβ τῆς πιϑχί σοηϑίοι]διίοη, ᾿Ε 15 ἴπ6 βαυποῖ 

(χρϑ) οὗ Τυρδοη, ἰξ Ὄχίβίβ ἰπ (ῃς πογίμογη 5κγ." ὙΤΉΪβ, δ5. ψε]] 

88 ἴῃς Ξυρρεβέίοη παι δ᾽Ὸ9 δ8 ἃ Ηεῦγεν ἴδγπὶ ἔοσ ἃ οοπϑβίο ἴα- 

τίου πιθᾶπβ ποῖ “οοὐ Ὀυϊ ἀαμηποὰ (ςρ. 005), νου 6 πιογα 

δοσερίδδίο, ἢ ΗεγΖ᾽β οἤδοτγίβ ἴο ἀδογῖνα τὴν» (εᾳυαϊεὰ νἱτἢ Θιγυ5) 
δῃηὰ ΠῸΣ δἷϑο ἔγοαι πὸ Ἐργρίίδη οουἱά Ὀ6Ὲ οοηδβίἀετεά 
βυσοεβϑβἔα.] 

22. ΓΎΡΌ 1] [τς ἐοΠον προ ἴΠ92 βυρρεβίβ (παῖ Ὃ 8 186 

πΑΠΊ6 οὗ ἃ 5'ηρίς βἴασ οἵ σοῃϑβϑιο δεϊίοη γαῖποῦ ἴπδη (45 ἴῃς οί υγαὶ 
ταῖρ δὲ ἰηάϊςαί6) οὗὨ βονεγαὶ βεραγαίβ δπά αἰϑξιϊποϊ βἕαγβ, που ρ ἢ 
ὄνϑη [815 15 ποῖ σοποϊυβῖνα ἴογ {πε βυβῆχ πιὶρῃς ὕανα ἃ αἰϑίγὶ- 
Ῥυϊίνε ἔοτοο (α-Κ. 145}, »")---ἶλὲ Μασεαροίζά, ϑασὰ ἐρ ἑἰς σϑαϑορ; 
ορ. Σ (ορ. 95 -- 4) τὰ σκορπισθέντα κατὰ καιρὸν αὐτοῦ 
ἕκαστον. Ἑτοπι ἴπ6 ργθδθηΐ ραβϑαρα {Π{{|6 εἶβα οδῃ ὃ ἱπέεγγεά. 

ΙΔεηιἰβοδίίοης ταδί, τπαγεΐοτα, οὐ εἰγπιοϊορίοδὶ βρεουϊδίοηβ. 

1Ό0η ΕΖγα (οη 3); ορ. Ηοῆπι. ἴῃ ΖΑ ΤῊ ἰ1ϊ. το8) Ἔφυδίθϑβ ΠΥΤΌ 
πὶ ὈΥΟ (379 π.), [1561 νοῦν ἀουθει! ἀμ ορβουγο. [ἢ γεοθηξ 
εἰπιεβ ἃ πιοῦσα ρορυΐας εαυδίίοῃ 885 Ῥεθὴ ψἱτῃ ΠΟ ἰπ 2 Κ. 23 

(ἃ τμεγε, ἃ5. Θ᾽ πεσε, Μαζουρωθ: ζ πετε προ ὉἸΟΦ); δυῖ 

Πρ 18 αἷβο ἀποογίδίη, βοπια ἰγδηβίδιϊηρ 26 ῥῥίαποές, οἴ μοτβ 2ὴε 

δέρυις 97 ἐλ6 δοάίας (665. Τλός. 86ο; ΕΝ... πιαγρίη); ἰῃ ΚδϑΡίηϊο 
Ηεῦτεν {πα ψογὰ ἰ5 υδεά νυ τἢ ὈΟΤΠ πιοδηΐηρβ (ενγ, ΝΒ, 

Βυγηου ου 2 Κ. 236 δπὰ ἴη 587. 4782 .). Ἔ Βογὰ Ζωροίγεν (νἱ ἢ 
Ῥέφρον ον Ὁ.) : ορ. ἴπε εχραπαίίοῃ οἵ ΠΥ 85 τ ΠΥ (2έμγαἢ 

ΞΞ Αγ. ἢ, }} τ ϑδηυβ (τἐπιρμέαν }). Οἰμογβ (Μίομ. Ἐν.) δραῖπ 
τλᾶκα ΠΥ τὸ ΠΥ), δηάὰ ορ. Ἵ), 4 ογϑιοθ: ὨὮδηοα Οογοπᾶ 

Βοτεβὶΐβ, οσ θοῖῃ ἰπ6 Νογίμογη δηὰ τὰ ϑουΐϊπαη Ογοινηβ.. 
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ἸΔὰ 5, ἴτε νναΐη, 8458 Ξξὸ ἴ8 στεαῖ ογ {{π|6 Ῥθαγ.0 ΑἹ] πιοβδί 

υηοοτγίδίη]. 

[τπῦϑ ὉΨ Ἀ)] {ξττ ̓Αγίβῃ τοήδά μαῖ ομ!!άγθη, ορ. δα ἀβ8 
οἵ ὃν ἴῃ σῃ. 3215, 1 5. 1485: 26κ. 7556. 

[ὉΓ131}] 80 38, “53 ὃν γὴν Ῥεΐηρ ἃ οαφως ῥεμάδης. Οἴδεογ. 

ΡοβϑίὉ]6 ροϊπεῖηρϑβ αγα (1) ὮΓΣΝ; ὃν ἰβ τῆ6π ,“ὸγ ({πε 1088 οὔ: 

ορ. τ ΓΒ. τοῖ, ]εγ. 16 : (2) ὉΠΣΒ, Ὀὰξ ΠῸΠ ἴῃ {Π6 56η56 20 ρένα 

γεσί ο, ὄγίηρ᾽ 9 α γεείτηρ.ῤίαοο, 15 εἰβεβεγα οοηβίγυε ΙΝ 

ἀ. πὰ 18 ΘΟΠΙΠΊΟΩΪΥ υ5ϑὰ ΟὨΪΥ οὗ ἔπε βϑι ἰοπιθηὶ οὗ [6 [5γϑθ 165 

ἰῇ Οδπδδη (Εχ. 433,5, Ὀι. 459.-Ὲ}: οἵδε δα 85 δὴ δηθ 6515 τὸ 
ἢ ἴτ παρ ῖ θ6 οοηδβίἀοτεά.] 

.33. ΣΤ] Πα, Β6. ἈΧῚΠ (ν.13): Ῥὰξ (Βα.) τμιῖ5 15 ἀρείηοι 
Ῥοίῃ {πὰ ογάδγ οὗ ἴῃς ννογάβ. δηά [6 Ὀαγα ΓΡΠ; γιὰ δῃουϊά 

ἐχρεοῖ, ἰδ τμδΐ σψεγα ἴπ6 βεῆβα ἱπίεηάεά, ὑΓΊΡΠ Ὁ ἘΡΗ, 

ὙΘΨΌ] Τῆς ν οῦ, εἰβαννβαγα ἴῃ Ηδῦ. οὐἱγ ἰῃ ἼΘ᾽, Εχ. 55 
εἴς., ψΠΐο ἀδηοῖθβ ῥ᾽ αἰ ηἶγ βοπὶς Κὶπά οὗ βυδοτγάϊηδϊε οὔδθοίαὶ, 

επιρίογεά ραγὶν ἴῃ πα δαάπικίηϊπίγαϊίοη οὗ ᾿ιπεῖοα, ραγν ἴῃ δα 

τηδϊηΐθηδησε οὗ οἷν! ] ογάδν δηὰ τη] ταγν ΞΟ ΡΠ ἷπὸ ; δηὰ ἴῃ ἃ ἢρ. 

5εηβ6, Ργ, 6 (Ξε6 τ. οὐ Ὠϊ. 116); θυϊ {πὸ οἰγπιοϊορίοδὶ βθῆβα 
ἷἰς ἀποογίαίη, ἴῃ 455. “δαζάγα 15 ἴο τογίζο (Ὠ εἰ. 1 ῊΨΖ8Β 6ς:Ε.); 
ἷπ Αγαῦ. “αὐαγὰ ἰ5 ἴο τογίδ, ἴο γε (ἃ ὈΟΟΚ); 55.» 18. ἃ Ζέηδ 
(οὗ ντγεηρ), ἃ τοῖο (οὗ ἴγβαβϑ, Ὀυϊ]άϊηρβ, οἵο.); δπά ρεςξαγαζδ" 

5. δῃ ἰηβίγιπιεπε ἔογ γερο ἃ Ὀοοῖς (18πῸ, 1357.). [Τῆς 
Θαῦεβδη δῦ 18. δὴ ἐποογίῤέίοι (ΟΛ5 ἵν. 909): ἱπ ὅτ. μδλιο ἴβ ἃ 
λαπετονίδέηρ, οὐ ἀθε4.}] 1 τῃ6 βθηβα οἵ ἼΘυ᾽ νναβ ἴο τορίζε (85 ἴῃ 
Α55.), ἼὯδ᾽' ΠῚ πᾶνε πιδᾶπὶ ργορεγίυ, τορέξθρ, γερίεέγαν; αι ἴῈ 
[Π6 ρυἰ πηαγ 5θη86 οὔ πὸ , , νγὰβ ἴο γωρρε ἐρ ογάεν (Ν᾿ δ], ΘΟ ϑολ. 
θς Οοναρς, Ῥ. 13), δηά [πἰ8 νγᾶβ γεϊαϊπεά ἴθ Ηθρ., δ υἱ} 
δᾶνα πηδϑηΐ Ω»»Ώ)ηΡῈΡ,, ΟΥΡαἶδε7, πιὰ 50 Μ6 δεῖ ἔογ ἼΘ᾽ Παγα 

ἴπε 86η56 οἔογηογοα αγγαηρονεθρεζ, οἵ, Ὀτ ΘΗ, γωΐδ. [Βαϊ Θοῦνν ΑΙ 

ἰη δα. 2 οὗ Νὄϊά. σοφοῖ. ἀθς Οογαρς, Ὁ. τό, ἴγαοθϑ Ὀδοῖς {Π6 

᾿Αγαδὶς δηὰ ϑυγίδαο ψογάβ οἱϊεά δῦονε νἱζμουϊ ἀουδὶ ἴο {π6 
Αβϑυγ. δαϊᾶγα, 9 τορῖο; ἴῃ ΗδΌ. ἼὋΨ ἢ αἷβο γεραγάβ 858 
ἀογίνδενο ἔγομι Αβ5υγ., δπὰ σοπιρᾶγαβ ἴπ ““ ηἰομΐ β'8η2Ζ βίομού Ζιι 
ἀδαϊεηάε" ἼΦΕ9.] Ε, Ὀεῖ. τού δέθρηιθησοὶί, οὐ, 88 16 τηϊρἢϊ 
588Υ, τΐς σία σαηοῤ», ἴτοτα 455. δε ρ ξατημσ, τῇς τογίδέηρ᾽ οὗ 

όαυθρ, ἐ.6. [6 βίασγυ δγηιαπιεηΐῖ (Ορη. Ὁ. 70; ΑΖΒ 652", 
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οἵ, 187"); Βαξ ἐπὶ ἰ5 ἔατ-βειομεά, αηά γι π ὃ» ταῖπεγ ἔπδπ ΝΣ 
νου]ά Ρεὲ εχρεοϊδά. [Τῇαε 5ἴπρ.. βυβῆχ ἴῃ ὙΟΦΌ τείεγβ ἴο ὨΌΦ 
(ΡΙ.) τεραγάθά 845 ἃ τυῖεγ (β8ο ὨΪϊ. δῇγ Εν. 418"; ΕμΠΙΟ: 

ὙΟΦΌ ; ρῥτγοίεγαοίγ, ἱΓ σοηεοΐυτγα 18 γεβογίβά ἴο, νγὰ πηῖρς γεδά 
γγνὲ ΟΡ, ἼΟΨΌ Ῥεΐπρ' ἃ βυποηυπιουβ ρϑγβ αὶ τὸ ΓῃΡΠ.] 

34. ἽΌΞ Ὁ ΤΡΙΣῚ] Ἔχδοιν δ5 225 (που ρῈ ἴδετε ἴῃ 

αι ΒΕ. 5656); οὗ, αἴ8ο 15. 6ο" ἤΘΞΙΝ ὉῬΌΣ ΠΡΕῷ. (ἔ (ὑπακούσεταί 
σου) ὭΣ; 80 Β1.1 θυ. Βε. μα. 81. Βυ. Τῇηῖβ υπάσουρδεεαϊν 
Δρταα5 γγ6}} ὙΠ 5, ἀπ ἼΘΞΠ ΠΥ Ὀ6 ἄτι ἴο ἃ 5ογῖθε᾽ 5 γεοοΐδο- 
τίοη οὗ 2211 δῃὰ 158. 6οδ: οὐ ἴπ6 οἵποσγ μαηά, (τ »η4» αἷβο θὲ ἃ 
ρααρῆγαβε; ἴπθ υ8ὲ οὗ (ἢς 564π|6ὶ ἐεχργεβϑβϑίοη ἴῃ αἰβεγεπί 

Ρᾶββαρεβ οἵ ἴῃ 84π| ροεῖ ἰβ ποῖ οοποίυβίνα δραίηβὲ [[5 

οτ ρίηδ!γ μοτε---Πογα ἄγ ΠΊΔΩΥ Οδ565 ἰπ ΗοπΊοΓ, δπᾶ δη 

Θχοϑῖθηῖΐ οας ἴῃ Νιγρὶ! ; δηά, δῆδγ 411, τπ6 ἐδαΐυγε οἵ ἴπ6 

νοϊυπια οὗ ναῖον σουσγέρρ᾽ οὗ, ἴῃ γεβροῦβα ἴο ἢὶβ (ἱπιαρίπθα) 

ἰηνϊτατίοη, 158 ἤποῦ δηά πιοτὸ οεὔξοίϊνε [ΠδΔη τοῦδ σρδτσον ἐδέε. 

36. ΓΟΓΤΣ] [80 125 ψῆεγα 3 5 γδάϊοαὶ, αηά 8. 518 σνβογε ἰΐ 
[65 ζδηδγδαιγ (Ῥαϊ 566 Βεῖρρ5, εἴς.) Ὀθθὴ ἴδκδη ἴο Ἀ ἴῃς ργερ. 

(ἃ ἴον πϑϑγ 3 85 γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν, τεδάϊηρ' ρεταρ5 
πΐθα. ΖΦ γ»8)). δηά Ἐ ἐπι υἱροδγίδως λοπεΐνς (ορ. 9. [.. 05.2.9) 
δηϊοἱραῖθ ἴῃς βυθβθαυθηῖ !γ ἀοπιίηαπξς ἔβθογν ὑπαὶ ΤΠ ὈοΙα 
Παγα δηά ἰη Ῥβ. ὁ: ἰβ ἃ ἴθγπὶ ἔογ τῆς γείῃς οὐ ἑἐμποαγα βαγές οὗ ταθῃ, 

85 βοπιει ίηρ' ἰῃδξ 5 οονεγεά ονεγ οἵ οοδίϑα ( ν Π)), νἱζ. σἱιἢ 
αι (θη ΕΖγα οὐ Ῥβ5. 51). ϑίποθα ϑομυϊεηβ, πιδηγ, οὐ δοοουηΐ 
οὗ ἴῃς οοηΐοχί, δᾶνα οοπ͵θοίυγοά ἴπᾶὶ παγα (πουρ δυο ἃ 
πιδδηΐϊηρ' 15, οὗ σουγβα, ουξ οὗ ἴα αυδδίίοη ἴῃ Ῥ8. 51) ΓΊΠΌ γεΐεγβ 

ἴο βοηϊα παίυσαϊὶ ὑὈῇῃπεποηιεποη, ϑομυ! θη Ὠἰπιβοῖξ, σοπηραγίηρ, 

ς-» ἴο ἴοβε οὔδ᾽β Ψ8γ, ἰωδ,», ἴο ΟΆΓΓΥ αὐᾶΥ, ργοροβοά, τοσηαῖθν-. 

ἐπρ' νυοξέονς (6.,». οὗ ᾿ἰρμτηΐηρβ, ἐπυπάογβ, γαὶπ5); οἴδεγϑθ, οἱοιεῖς 

(Εἰομῃ.), ἀανᾷ οἱομαᾶς (Ητ2]. Ηἰ:Ζ. Ὠϊ. ΕΝ πι. Ῥεδα, αἱ. ; ορ. ἰὼ», 

έο δ ἄαγᾷ, «ἰτ ἀετναῖῖνεβ πιδδηϊηρ ἄαγζρεςς, αρά οἰομά), ΟΥ̓ 

οἱγγμδ-οἱομαῖς, ““ΜΏΪΟΒ ἀγὰ ψοηῖ, 85 στ ψΗἰῖο, σἤ ΑΙ ΚΥ ραβῖεγ 

ἴο οναγῖίδυ 1π6 Ὀΐυς πεανδη" (ΠΏ. : ορ. ΠῚ, δ0 ουεγία»). ὕη- 
ἑογιυηαίεϊγ ἐῃς ράᾶγα]]16] ἴδηι 15, ἢ ροβϑὶ 6, Ἄνθ ποῦς ὑποογίαϊη ; 

1, οννεναῦ, Ἴ3᾽ 18 δῇ δηϊπιδὶ, ΠῚ ((1 πιᾶν Ὅ6 δὴ ερίπεὶ (ἐδ 
τυθαὉ6᾽5) ἴος δποίπεγ, δ.,».. ἴἰῆ6 5ρίάετς---ουρρεβίε τπουρἢ ποῖ 

δάδορίεά ὃν ἢ υ.]. 
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Ἔ20)] [1 οτγες εν ργεβεγνεά ἀπά ρυποίυαίεά ἀπά ποῖ ἃ ἔογεῖρπ 

(Ερυριίδη: Ηοβι.) ννογά, ἴπε τοοῖ 18 ΠὩΦ Ξξ Ἰ9 : ἴῃ Ηβῦγενν [Π15 

ἄΡρβᾶγβ οὐ] ἱπ (1) ΠΙΞΡΘ, ΠΟΙ πιᾶν πιεδπ 'η οὐγθοί ἐο ἰοοξ αἵ, 
δηά ἰ5 υδεὰ “τ ταΐδγεηοα ἴο βρεοϊῆς οὐ͵εοῖβ ἴῃ Νὰ. 4252, Ργ. 

25}, ἀπά οὗ ἴπ6 ἱπηιαριπαϊοηβ (οὗ {πε μεασγί) 'ῃ Ῥ58. 737, Ργ. 1811; 
δηὰ (2) ἴπ6 ἀουδίξι! ΠΩ οὗ 15. “᾽ δ. [πη Αγαπιδῖο, οὐ ἔπε οἵδε 
μαηά, ἴπε τοοῖ ἰ5 ἴῃ ἔγεψφυδηϊς υ86; ἐϑ ξΞ Ηεῦγ. ΠΝ, 20 ζοοῖ ομξ, 

ἄσερῤ τοαίοσλ; σομβθα θη Ἴ9Φ πιρμΐ πιεᾶπ, Π|κὸ (6 Αταπιδὶς 
ΠΟ (-Ξ ΠΕΝ, δι. Ζ' 15. 215), τοσέσλπιαρι, οὔσογυεν: ἸδΏοΒ ἰξ Πᾶ5 
δε ἰγαηϑίδίθα 1. 26 »πέμα: ἃ5 “" υἱήάϑης, ὑπαρίμαμς, νεῖ ἐμ» 

ἐοἐϊέροης" (ε5. 7Ά65.)}; 50 ζ΄ (ῆτγβι γεηάδγίηρ), ὅ. (5.9), 
ΙΡ0η ΕΖτγα, ΕΝ.., 665.; 2. δε οοσξ, ἃ5 ἰῃ6 νναϊοπιπΊδη, οὐ ὑγορδεῖ, 

Διοηρ Ὀἰτάπ: ορ. Κοελ λαςλ-ϑλαημαλ, 265, “ΨΝΏΘΩ 1 οδπις ἴο 

Τεδιιπι-Κοη- ΝΙβῆγαγα, Ε. δίπιθοη Ὁ. [,μαΚἰϑἢ βαϊὰ (μδῖ" τῆ οοοῖς 

νν85 ἴεγ ο411Σ4 ἡ, Ἡαγέζγα Καδδα, ς. 25: ἴῃ Αταδὶς {πΠ6 σοοῖς 

15. οδἹ]Ἱθὰ τϑο : :2., “" 'ὴ Αγαῦδὶς ἴε ργορμαδῖ ἰβ οδ δὰ μϑῸ "--- δ ]]} 
οἰϊεά Ὀγ Πε]. ΤὨϊ5 ἱγαηϑίδιοη ἰ8 δἀορίθά ὃγ ζζ (ϑεοοπά αἱΐοτ- 
παίῖνε), Ἐ, Κδϑηΐ, Πεϊ. (3) ΒΥ φίνίηρ ἴο {6 που ἃ ρβϑβϑβῖνε 5εῆ86, 

ψνΒοῖ ἰδ, δοψενογ, ποῖ 50 πδίιγαὶ ἴο ἔπ ἔογηχ, ἔπ 6 πιδδηϊηρ' σονηδ- 

ἐλέπρ σόδρ, (οαἰεβιϊα}) ῥλιθονπόηον 5 οὈταϊπα : 50 ϑομυϊεηθ; 
δηά 5ἰ πη] ατὶν οὐ ψ Π ἢ τεΐδγοποα ἴο 8οπὶὸ βρεοοίῆς ρῃμεβδηοπηθηοῃ, 

Εν. (Οἰανιορεσίαἰέση), Με. (Ζέολέδῥἐέδ) Ηϊ. ἀπιὰ Βυ. (Σιροδεϊάδ), 
Ὁι. (μοιξεπρεδεϊάδ), ἘΝτα. (Μείεοτ), Πα. (16 Αὐτογὰ Βογαββ }5)]. 

37. ΒΡ] 50, ἴῃ [8 β8εηβε οἵ οοωρ, ΡΒ. 2213, Τῇ Ρίεϊ πᾶν 

μᾶνβ δὴ ἱπίδηβῖνα βθῆβθ ἴο ϑσξρρεΖ δισῖΐν οὐ ὀχαοίζ; Ὀμχὲ πιογα 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΒΡ", ᾿ΒΌϊΣ 5ῃουϊά Ῥὲ τεδά, ἢυ.᾿5 οὐἠεοίίοηβ ἴο 
““οουηῖ᾽" ἅττα Ὠγρεγογ σαὶ, δηὰ 1 15 βξίγαηρε {παὶ Ῥεδκα βῃουϊά 

ἰδοῦ δηῪ ννεῖρ ἢ ἴο τῃ6πὶ: [Π6 φυδδείοη 5, οὗ οουγβα, πιογεῖν ἃ 
τὨεϊογίοδὶ τᾶν οἵ δϑἰκίηρ᾽ ψβεῖπος ]οῦ πδ5 {πᾶὶ πιϊηυΐα ἱπον- 

Ἰεάρε οἵ {πε οἱουάς, δηὰ οὔ ἴπ6 ἴατῃνβ Ὁ ἰοῦ Ὁ ΠΟῪ ἀγα 6πι- 
ΡΙογεά ἔος {πὸ ργοάυοίίοη οὗ ταί, νβθη 55 ἰἰ 15 πθεάδά, ννῆϊοἢ 

ψνου ἃ ἐπα ῦ]ς Ὠἰπὶ ἴο τερυἱαίε πεῖς πιοναπιδηῖβ δηὰ ιι56. Ὁ, 

δ ϑγϑαα ομέ, ἔοτ ἽΒΌν 15 ἔπ χυΐϊΐα ἀμ ΘΟαββδΓυ. 

38. ΓΞ] ἔτοπι ρχ" ἱπίγαηβ., 85 1 Κ. 2255 ΠΞΙΥΓ ἈΡΧΉ, 

ῬΈΆΝΘ] ΠῈν ὑνιέο τονεοίδέηρ οατέ (οἵ πιεῖα!, τ ΚΚ. 757 ἼΓΙΝ ῬΥνΟ; 
ο. 3718 ρίορ. ΡΟΥΘ ᾿ΝἼ3), ἐ.6. ἰηΐο ἃ οοριῤαοέπαδς. Νοῖ 85 Ὦυ. 

[(5ε6 ἐχερείοδὶ α.}]. 
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Ὁ] δι, Τῆς Ἰἴπθ ἰβ βῃβογξ : Ἐαείπηπιβ, οἷδνεσῖγ απά 
παδῖν, ἹΡΩ 1 ὈΛΔΣῚΒ ὈΝΩΣ : 50 Βυ. 

ὙΞΤ] οὗ 41 ῬΦΤ' ἽΝ Ὁπ, 

39. 5 ΤΠ] ΠῚ τὸ σῤῥοέξίο: 866 οὐ 4.4.8, Οἵ, Ργ. δὮ "ὐοὺ 

ΦΌΣ. ὃ 
40. ΓΛ »3] [μεγ, ΒΕ. Κὶ ὈΓΙΣΙΡΌΞ, δἴτεγ (ς ἐν κοίταις αὐτῶν, 

τπου ἢ ψΒαίπεν (τ᾽ γεσα (Π6 58., 15 πιογε ἔπδη νψὲ Ἵϑῃ 58γ. 

ΤΣ] ΠΞΌ ἰ5 εἰβεανμεγε ἃ δοοίλ; ἴογ οουθρέ, ἐαΐγ, γα αν 

εἰβεννβογε δ, Ῥ5. τοῦ (Π9.3 ΠΕΣ ἽΠΟΘΣ 2, γόὴ (ἐΞιῸ, οἵ 
ἀἀάρυ ἀπάογ ἢρ. οὗ 4 Ἰΐοη; ἢ} ̓ἸΠ)ΨΌ), 7ετ. λοῦϑ 3 ὝΏ59 31}, 
εἶ Ἴ29Σ (Ὁ π. 2218), 85 Οἰεξβῦτ. ἴῃ 76γ. 2558 530 (ὡς 7ε:. 47), 
ἐδ [αρ. Πα. γε. ἰη 5. τοϑ, 

Ὁ] 27} ἡ. 

ΔΝ] 3751 [1 ἃ ἀϊεγθης βθηβε]. 

"5] δηουΐάε, 45 Οπ. 4.3.5, Ῥ5. 6ς10 γ8) 

ἌΝ] Τῆς τανε, ἃ ἢ45 Ὀδθὴ υτρεά, ΘΟΠπ|68 ἰῃ τη 50 80]. 
δηιοηρ ἴδε ᾳυδάπιρεαάβ; [18 ργορεῦ ρίαος ψουϊά Ὀ6 Ὀαβίάς 86 

Βανκ δηὰ {πὸ δδρίς, 3055 δ, Ηξηοε τ. Βυ. Βε. πγδ, ἐπὶ λό 
δυεπεηρ, ἴῃ6 ψΠΟΪς ν. πον τγεξεγγίηρ' ἴο πὸ ᾿ἰοη, ἃ γϑέδγεηοα ἴο 

[πε ᾿ἴοη Ὀαΐπρ' βυρρογίοα ἔυγίμον ὈΥ [Π6 5ἰπι!]αγγ οὗ πουρδὶ 
δηά ριον οὗ Ἔχργεβϑϑίοη ΨΠΠ 419.11, 8, τοψ 9. 3: (ὁβρεοίδιν ᾿Ὁ 
νῖτἢ 410), ἀπά τΠ6 ρυποίυδείοη Ὡρρ δὲ ΝᾺ Ὀεΐηρ ἐχρίαϊηοθά 85 ἄυα 
ἴο τεοο!]εοείοη οὗ Ῥ5. 1470} Ἀπ) Ὕδιὲ 2} 55, Ηοσονοῖ (Βυ.) 

3 Ὃ 5υρρεβίβ. εῖε ἃ πὸνν Ῥαρίππίηρ ; {π6 βυβῆχ ἴῃ ΥῪ σδῃ 

Βαγάϊν γεΐετ θδοῖκ Ῥεγοπά ὈΥΥῈΘ ἴο δ30; δηά (πε πιεηϊίοη οὔ ἴῃ 8 
τάνεῃ ἤδγα 8 βυ ΠΠο ἜΠΕῪ ἐχρίαϊποά Ὀγ ἔμπα βἰπι γι γ οὐὨἨ τΠ6 

Ὀϊνίπα δοίίοη, πη ργονϊ ἀϊηρ' ἔοοά ἔοτ [18 γουηρ᾽, ἃ5 ον ἔπ γουῃρ' 
1Ιοη5, 33, 

ἼΨΓ] (Ὡε γουηρ᾽ τάνεηβ, ἔξά Ὀγ {πεῖγ ραγεηΐ, γα ργεβυ πηι Υ 
ἴῃ ἴῃ πεϑί : ἢονν ἤδη οἂπ ἴον “’ ναπάεγ᾽" δρουζῦ ἰΐ 15 Παγά!ν 

ΡΓΟΌΔΌΪΕ {μα [ΠΟῪ ἀγα βυρροβοά ἴο ἤδνε ἰεξξ (πεῖγ πεϑῖ, δπά 50 

ννδηάογ δρουὲ ἔογ ἔοοά οη 8 στουπά,. Β. Βυ., πογϑίογα, ΠΊΑΥ͂ 

Ὀ6 τρμς ἴπ γεδάϊηρ ΠΡΠΝ, (πὰ 56. ταξεγγϊηρ' ἴο ἴπ6 ραγεηί-ἰγά, 

δά ἴπεὸ ρίυγ. θεΐηρ ἄπ το (Π6 ἰπἤυπεηος οὗ ἴῃ ργεοθάϊηρ' 1): 
τῆ τανε (Δ 41. 8 190) ἔγεαυεπίβ ἀεβοϊαίε ρίδοαϑβ, [5 ἔοοά ἰ5 [Π6 γα 

ΒΟΔΠΙΥ͂ δηά ργεοδείουβ, δηά ἴ Πᾶ5 ἴο Ηγ ἔαγ δπά νἱάς ἰῇ βϑδγοῆ 
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οὔτ. Βα. 8", τοίεγγίηρ ἴὸ γον (5 γγ. ἴο δῥσαξ, οὗ βϑῆεεδρ, δα αἷβὸ 

υβοά οὗἉ οὨΠ]Πάτεοη ογγίηρ᾽ ἔογ {πεῖς πιοῖπεγ, ΡΘ. 2201, ἰπ Ταῖίηι. 150 

οἵ Βυπιαη Βοΐηρβ, ΟἹ ΖΒ ἴϊ. 28οῦ; ἴῃ ΟἿ. Πρδιὲ ΠῚ υ5, 18. 4214: 
πο “Αταῦι. ἔογ ἾΝΒ᾽" (Βι.), ἔον. ποῦ ἰβ ηο ἴγασθε οὗ δὴ Αὐγδῇ. 

ι.529 (νι ἢ δ᾽ Ζοκχ. 8216; οἵ. οὔ 4.1): ἔνε νναγα βυγα [πὶ ΠΡΌ 

ν 85 υβαᾶ οὗ [ἢ οΥὙ οὗ ἃ δῖγά, {Π18 τννου]ά ὈῈ Ὀεϊίεγ {Πδη ΠΡΗΝ. 

55 "να Ὁ) 6 ὃ οὗ ποτπὶ οἵ βίαϊε, {|πὸ πϑϑρ, ΤΊ (Ζόκ. 
σιόα ἰ); ἐπ ἐλθ σονιαἐέρτε οὗ γοοαϊίοτονισας; “525, 5 415, 15. 519 

ΡΠ Ὅϑο᾽ (οἵ... .. Ῥεὺ οἴδη ἱπ Ομ γ.). (ἃ πλανώμενοι τὰ σῖτα 
ζητοῦντες, ᾿(᾿δηοε Ἀα. ΓΣΣΗ ἴοσ ϑο; ἤδη, τα 2» (566 δθονἝὴ) 
ἴῃ 416. δηὰ τγαξογγίηρ 411 ἴο ἴπ6 ]ἴοη, 6 οοπιρίεῖεβ {πὸ (εἰγαϑβίοι 

(αἴτεον γυγνν) Ὀγ γεδάϊηρ (οἴ. Ρ8. το43}) φρϑῦ ψη" 9 ΝΟ ὈΥῸΣΠ 
4253}, 
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1. ΡΤ] Πυ. ΡΠ (4812), 5 485, 

[πχ; ΤΣ] [Τῇοι᾿ ἔνο νογάβ ἄγε τυ η ΑΠΥ βυρετγῆμοιυβ 
δηά πᾶνα ρεγπαρϑ ἱηίγυ δά ποτα ἔγοπι 5]. Β,.1 Βυ.1 Βε.Κ (ν ἢ 
Ὁ) 51. οπι. πν (ἀϊτῖορτ.), γτεπιονίηρ ἴπεῸὸὶ βοπιασμδῖ ἱπαίεραπὶ 
δηιοϊραίϊοη οὗ πρ ἴῃ Ὁ; δυῖ Βιυ.5, αἴτεον αγίπιπιθ, οπι. ἰπβίθδά 

παρ, δ ἃ βοββ οπ ΠΏ), ἂἀπά ἴπ ἕδοξ δῃ ἱπούγγεοῖ οὔθ, ἢν (στὰ 

1π6 πιᾶβο. “5:λ) γεξεγγίηρ' ποῖ ἴο {π6 εἶπε οὗ [Π6 ἔδπιαῖε᾽ 5 δεανῖλξ 

(νΒῖοι ἔο!ονν5 ἴῃ ἢ), θὰ ἴο ἐπα Εἶπια οὗ πεαὶ 'π ἴπ6 πιαὶς (Βε. Κ 
ΤΟΝ ΠῚ (76τ. “ἦε ΠΣ Ὃ ΠΙΠΝΠ) ἴογ ΠῚ Πρ). Ὀυ. τλμον ΕΠ 

γϑθ ον, “Τεἰτγίοβε ἅὰ 1ω16 65] αἷς ϑιεϊηθδοκε»᾽" Ψ, {πα 
Ρδουατ οχργεββίοη υϑεὰ ἰη ὮὨΐ. γ18 284. 18. 61 Ὁ ὍΝ» ΓΙΛΉΡΨ, ᾿ 

ἜΡΟΝ ν᾿, ψνογα, πονναναγ, 1 ἰβ ἔδυ ἔγοηι οἶδα ἴπαὶ 1 πιοϑπ5 

ϑρθοίβοα!!ν “11 Ὀ65υ5ι:." ΨΜΠΠ τη ἴοχὶ δ5 ἴξ ϑίδηάβ, ὅν, 

τπουρῊ πιᾶβο. ἴῃ ἔογπι, πιιβῖ, οὗ οουγβα, Ὀ6 βϑυρροβοά ἴο ΡῈ 

ερίοεπε, δηά ἴο ἀεποῖα δοίυδ!γ ἴῃ 6 ἔδπιαὶο. 

ὈὺΠ] ἱπῇ, ῬΟἿε] οἵ ᾿π, δ8 15. ς 1 αἱ. ; ἀπά ἰῇ τπ6 ραϑ8. 1: οἷ, 

τῦθηη ΓΨΣ ΒΡ. 
ἽὝΨΌΠ] ον, ἴο "παρῇ, οδφεγυε, 45 13 τ 3.1, 1 5. 112, Ζες, 

ααἱις 

2. ΤΌΣ] εὐ, οἵ οοπιρεἰϊηρ᾽ 4 ρειϊοά οἵ εἶπιδ, ἃ5. 6ἢ. 
ΟἿ; οἵ. ἰη 04], 6. 253 (ΠἼδ9 ΓυῸ γ010), ἃ]. 

ΤΣῊ] θυ. ΠῚ), ἀπά χρῥοΐνέεςί. 

ΓΣΣ Ὁ] 6-Κ. οἱ» δογε ἔνα ρδγα]]εῖ8 ἀγα ιοϊθά ; δάὰ 

ΠΉΟΝΝ Εχ. 3535, ΕΖίκ. 4451, 

3. ΠΡ ΔΩΙΑΙ [τπγπιΐπρ νῖτ ποπόϑη ἴῃ Ὁ]. υ}} 15 ἴο εἶδαν, 
Ῥϑ. 1417; 850 ΠΡΒ, ς. 1618 ]Ί, Ηετα, ᾿ἔ οοτγγεοῖ, τἢς ΡΙ. πιιςὶ πᾶνα 

ἃ σδυβαῖνε 86η56, οὔμ56 {πεῖγ γουπρ' ἴο οἶόαυθ οῤόη (1πε ᾿ψοπιὉ) ; 

[ςρ. »Ἀ8, οὗ λαέξολέηρ᾽ ερ 85, 15. 59]. Βυῖ τῦΒ ἄοοβ ποῖ ὁοσυγ 5ο 
εἰβενβογε: δηά ἴξ 15 ΠΙρΉΪΥ ργοῦδδϊε {πὲ (Ο].) ΠΡΣΟΝ Βδοιυ 

31:4 
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Ῥε τεδά: οὗ. 2110; δηά τε βγῇ. ΘΌη, 15. 667 ; ὉΡὉ (οὗ Ἰαγίπρ' 
663), [5. 346: ΘΣ διασώσεις αὐτὰ αἶξο ρτεβιρροβαβ (πε Ὁ 
(Π3Ὁ» 
ΥΩ π᾿). 

ὈΓΤΘΠῚ [ταῖμὲσ ἐβδη δέγέλ-αηρς (21 π.: βἴηρ. 55 Π, 15. 
“ - 

667), “Π πιῶ Παγα πιθδη ῥϑέμς, ὸ [6 Αγαδίο .λο., δηᾶ δ 

ἔτοπι ἃ δίηρ. 23Π, [ἢ δὴγ οδβα ἴπε ββεηβα οὗ ραΐπ ὅοεβ ποῖ 

τορι Δεῖν δἴίδοι ἴο ἴπ6 τοοῖ Ἄνθη ἰη Ηθῦ., ἔογ ἔα ν᾽. πιδθδῆβ 

Βἰ ΠΙΡΙ͂Υ 20 δ6 ῥγεργιαπέ τοίξλ ἴῃ Οὰ. 86, Ῥ5. γὶδ: 80 ἴῃ Αγαδὶς ἥωΣ 

ἰδ ἐο ὅδ ῥνερνιαπέ; .}λ5.Δ, ἐο γεομπάασίε; Δλο-ν ῥγερνιαπέ. ΟἿ, 

Βα. Ἡωργδοίωρεγσμολιρρ οι, τ: ΘΟ 655, 2 70»Ὀ0")}16 

Ἡγωμνβοῖη ἐρι δγγίρολση, 25... ἘΒΎΠ ΟΝ ἰγαηβίεγς [νῦν το ἴπ6 δηά 

οὗ ἴπε ν., πιδῖκαβ ὉΠ Ὸ2Π ἴδ6 οὐ]. οὗ ποπῦβῃ, ἀπά γαπάδγβ, {πεν 

βεραγαῖθ τπεῖγ οὐη πᾶνεϊ-οογάβ-- -ἰη νοῦ δα 5665 6 οπα 

ννοηάογ οἵ {π6 ψ]ὰ μοαῖβ]. [ῦ3Π (5ο 1ἰ Μ55) ψουἹά δ6 τῆ8 
οογγεοῖ ἔοσγηι : Ὀαΐ ἴῃ {πε ἴογπι. οὗ 2πά δηὰ 3γὰά ροζϑβ. ρὶ. οὗ νεγῦβ, 

δηά [πε ργοη. 8. οὗ ἴα βδᾶπι8 ρείβοῃβ, {6 πΊδ50. ἔογπι οἴϊεη 

ἈΡΡδβαγβ: οἵ, 4 τἰδ; δηά 566 α-Κ, 1350. Πι. οι. [πυτον [τυ ἰοἢ 
βίδπάβ ἰη 33, νἱμους δάδαιαίς γεάβοη, δεγογε ΓΌΠΌΏΠ] 85. ἃ 

(οογγθοῖ) βίοββ οὔ ὈΠΌὩΠ, γεπάεγίπρ, ἔποῪ δον ἄονῃ, {πεν 
οἷεανε ορεπ (με ψοπ}). “ΤΠ ἀϑυπάεϊα ἴῃ ὃ: "' σιγεηρίμεη πὰ 

ἱπιργεϑβίοῃ οὗ σᾶγβϑ, βϑουγίγ, δπά βδυνηθββ, ΒΟ [Π6 ἀδβογὶρ- 
τίοη 15 ἱηϊεπάβα ἴο σοηναυν" (Πι.). [Τῇε τἈγίῃπι οὗ ὃ ἴῃ 3} ἰ5 
41:2(171 α.)}; στ Ἐμ6 οπιβδίου οἵ ὩΠυδΝ ἴὰ ἰς 2: 2: [ἢϊ5, ἴῃ 
7100 νϑῦν τάγε (19,6 π.}, γγιθπι πιὰ να Ὀδθῃ ἀ 6] Ὀεγαίεῖν 

ομόβϑη ἴο μεϊρβίεη ἴπ6 ββηβε οὗ βινν ϊη655.] 

4. ὙΔΌΓ] ἀγα ἀδαϊαν; 15. 3816}, ΗΓ γοῦπη. Τὸ ΕἸΉρ. 
δῃά Α΄, αἀγὰ οοπιπιοη ἰῃ ϑγγίαο ἰπ [ἢ βεηβεβ γεοουθν ἀδαζίλ, ἀπὰ 
ἀσαΐ, ταβρβοιίνοίυ : 866 2 Καὶ. 12 88, ΧαΝ δ); »αΝ.υἹ, Ηοβ. 

5.2, }α. οἷδ, 
ὩΣ] [οπς Μϑκδ γ5δν: ορ. Ἐ δεηριρέ, Εογ ἴῃς πιεδηΐπρ 

ἐο ρυγοτο μῤ, 86ὲ6 Ἐζὶκς. 167: ἴἰ 5 σοπιπιοη ἰπ Ατγϑπι. ; 866 ἰῃ ὦ 
6ῃη. 218 2557 4811, Ευ. 118 (411 -- Ηθρ. 512): Ῥαδεῖ, 10. 385 (- 
γΡΥΠ0)]. 

ΒΤ] οῤόη Μοϊα οὐ σοιρείνν; δια Αταπιδίβτηι : Πη. 258 13 ΠῸΠ 

(Ξ Ηερ. πη Γ9Π); δηά ἴῃ "1123, 2 Κι. τοῦϑ, 15. 422 (-- Ηοῦ. 
Ὑπ3). [Οπς ΜΒ 5, Ἐ δα ῥασίμνη. ΑΝ. ““ἰτῃ οογη," ἴα 
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560. Μάπείεγ (3 0περπϑηζο) απ πγεάϊεοναί [εἰνϊδ ἱπίεγργείους 
(5Ξεε νΝνήρδε δηά Ηΐγβο) ψῇο βάν ἴο Ἵ2 ἔπε ββῆβα ἰξ [δ5, 6.9.» 

ἴῃ 5. 6516 72,56. 23 οἵ βοπιὲ οἵμεζ νογά ἰπ ἴῃς 1ἴπ6 πιᾶν Ὀ6 
οογγυρί οὐ ἰηϊγαβῖνα; ἔογ ἴς τηγίῃηι οὗ Ξ38 15. 4:4 (171 η.). 

( ῷ οπι. ὃ; δα 115 βοδγοεῖν γεργεβθηῖβ ἴῃ ογρίηδ) ἰοχί.] 

ἡ Ὁ ὯΝ "ἶρ.) [2 παρ ῃῖ, οἵ σουγβα, πηθᾶη 20 ζλφη; Ὁυΐ 

τῦογε Ργοῦα Ύ, ραγθαρβ, ἔμπα ὁ ἰβ {με γεβεχίνε ὃ (2 κ. 5164), 5 

619 1211, Ῥ. 8οἷ εἴο., “΄ εἶδέ ἢ. ε. 5υἱ ἰυγί5 6586 νοἱδπῖθβϑβ" (ϑοδυ. 

“2. Ὠεϊ].}; 50 Ηἰ. Ἀεὶ. 

5. πρῸ] ὙΈΠ πὸν, 5 Εχ. 215. ἡ Π6), Πὲ. 1.513}. 18. 15. «85, 
16γ. 3451. 14.16 οὗ πιεπ. 

ΤῊ ἢ [πὲ Ατάπι. βγη. οἵ με (ΤῈ 1, Ὁπ. βἕ; 5.3). Τῇ 

ψοτά “ΠΑ Ὅ6 ἀετίνεά ἔτγοηι ΡΝ ἴο Με6 ἐμ ,εαγ, τε ατοαν 

([μ0184 55; ᾿πουρ πιογε ργοραθῖν (Ὁ. Η. ΜΠ) ἔγοπι ὦ, ὁ, 
«βοἤγείδη,᾽ ΒΊΟΝ 15. αἶδο υϑεὰ οὗ ἴδε νν114-455, Απιγυδίηδίβ 451, 
Ζυδαῖν 15" (Νδὅ!ά. ὥρη" Μοὶ αἰαφάέ, ἴὶ. 75). 

7. ΓΊΝΨΙΊ] Ἰομα «λοιιίέηρε, ἃ5 Ζεο. 41. 868 ου 365. 

8. ΓΤ] δ5 ροϊπίβά, ἃ γᾶγα ποπιίῃδι ἔογπι {|κ6 Ὀν" (6-Κ. 
8ς)ὴ: Ὀαϊ ἴε ἴβ ἔδγ δειίεσ ἴο Ροΐπὶ (ἴεν Θ κατασκέψεται, 
οἶκι, Ἐ οἰγουπιβρίοἱε) ἼΠΝ, ορέθς οἕέ, ὁαρίογες (Νὰ. τ2Ὁ 15. Υ δἴο.), 
ψἢ Εν. ΗἸ. Βυ. Πα. εἴο. 

9. Ὁ] ἴογ ὉΝῚ --- δὲ (Ρ5, 9211 Ὁ); οἵ, Ὁ 51, Ρ5. 223 
(α-Κ. 236, ,). Βδεῦ δπὰ Οἰῃβδ. τεδὰ ὉΠ; Ο-Κ. 22ς, 20; τ. 

δ" Ρ. χχ [Αβϑυγὶ γόρεω, Ατ. ρ)} Ὀυΐ οἵ {[π656, (ἢ Ἰαἰῖοῦ 

δ 411 δνεηΐβ ἰ5 δρρίϊεαὰ ἴο δῃ δηΐπιαὶ ποῖ οογγεβροπαΐηρ' ἰο {πε 

Ηδεῦτονν ἀδβογίριοηβ οὗ {π6 Ὀξτ ; 566 Ἔχαρείίοδὶ ἡ. ]. 

το. ἼΓῺΣ ὈΣΓΩ Ὁ ὝΦΡΙΙΠ]) Ηδ. βεῖοικ. “ἴῃ ον’ ἴο {6 
ἕαγγονν τοί Πὶ5Β οογά " (ἴπε δοοιβ. οὔ [6 ἱπβίγυπιθηῖ), ἰ5 
ιιδιοηδῦ 8, ἰη βρίϊς οἵ Μίς, 75; Ὠ]., Ὀεϊζογ, “ἴῃ πὰ ἔαγγον 

οἵ ἢϊ5 οογά,᾽ 2.6. ἰῃ τὴ6 ἥπιγγονν ννϑιοἢ Πὶ5 σογὰ [ἰπιὶϊῖ5 Ὠΐην ἴο : 

Ῥυΐ τιῖ5. ἰβ ἑογοεά; σά. γαῖμα, ψῇῃ 5ρ.., ΠΠΞῚ3 ὈΝΠᾺ (Βα. 

1Π53}3): τηῖς γίε! 5, ΌγῪ Ἰερὶεπιαῖθ Ηδῦτγανν, ἢ ἃ ναῦν 5|ΠΡἈι 
σἤδηρα, ἴΠ6 56η86 γεαυϊγεα : ἔογ Ὁ) ἽὝΦΡΠΠ γεδά αἷ5ο (Βυ. θυ. 

Βε.) ἸϑΦῬηΠ.---ἰῆς γαρϑιϊοη οὗ ὩΣ δἴίογ 9 ἰβ ἱπείεαρηξς, δπὰ (ἃ 

[ιὰ5 Ομ δήσεις δὲ ἐν; ἸὩΣΦΡΙΙΠ 4180 γαδίογεβ [Π86 πογηιαΐ 3: 3 
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ταγεμ πη}. Ὁα. ᾿δΌπι Γή3}}5 ἸΣΊΦΡΠΠ, “« Ὁγ 186 οογά οὔ μἰβ ἕαστον;," 
ψὩοἢ αἷβο.. ἰοῖάς ἃ βοοά 56η56. Βα. Ψψοιυϊά τεδὰ ἔογ ἴδε ν. 
ὙΥΝ (ον 1799") ΒΌΡΗ Ὑῦ ὉΝ ΤᾺΣ ΤΡ }3 ὙΡΠΠ (Ὁ, οἵ. Ηδδ. 

ῬΩΣ, ἀϑϑυπιθά ἴο οοττεβροπά ἴο Αγϑηι. ἐρυν, τσοὶ (πουρ ἢ ποῖ 

δα ἀδια] ννογά), Ρ5. 69" ΖΓ α]. δηὰ Ταῖπι., Ατδῦ. ἱμηῷ); δὰ π6 
οἤδηρε οὗ τοχὲ ἰ5 νἱοϊδηῖ, δηά ἱπϑυβηοίεμΕΥ βαυρροτίεα ὃγ (τ 
(δήσεις δὲ ἐν ἱμᾶσι ξνυγὸν αὐτοῦ, ἡ ἑλκύσει σου αὔλακας ἷ -Ξ 
ὈΌΠ ἰπ 4138; δυῖ ἴδε ψογά ΠΊΔΥ παῖε 6 8 ΡΑΓΑρἢγαβα) 

ἐν πεδίῳ ;) αῃά ὥ (2 οἷ Ἰκα.}} σιλ το ἋΣ Ἰμ9 Σοὶ ἸοΝ) 

Ἰροι 52. 2), Ῥοίῃ οὗ ψῃο ἢ ἴῃ κ, ποῖ [655 ἔῆδη ἴῃ ὃ, δγὰ 

δίγοη ΡΥ βυρρεβῖνε οὗ ραγαρῆγαβα. 

12. ΔἸ 12] ἐλαέ ἢε 1, οἴο., ἴδ )9 βίδείπρ' ἴῃς οὐ]. οὗ (8 

ἔπιβι (Εν. 8. 2268; α-Κ. 11γλ). ὙΜΗΒ ἴδε δἴμη. δὲ Ἵν), τε Κι. 

Δ τουδὶ 6 τοδά; δηὰ ἰῃ ἢ Γ) Μ1Π πιθδὴ ἐπδ σοηπίδηΐβ οὗἩ {δ8 

{πγοβηϊηρ-ἤοος (οἴ, Εύ. 432 ὈΠνῦτι ΤΣ ΙΝ ΠῚ Ὁ} Π)Π}}: δα 
δα ν. 5 ΝΕΓΥ ὑπονθηϊν ἀϊνί 64; ργοΟῦΔΌΪΥ {Π δἴμπ. 5πουά θ6 ρυς 

αἱ 2γ7), πὰ ὃ 5ῃοιυ]ά τοδά (ογ Ἴ)) δεν οὐ Ἴ), οὐ Π)) ἼΣΩΣ ἼΡΝ 
ἢοΝ"; 50 Με. (5 δε), Βί.1, Βα. (ΠΥ; 50 Ὀ.), 51. (ὩΣ), Βε.Κ 
(εἰπε 7, οἵ Π)), οὗ 5). ΠῚ} δνοϊἀβ {πὰ γτερειίοη οὗὨ 

186 -- Βε.Ἶ 2», δρέριρ' δαοξ, ἰῃ6 οδήδβοϊς ἕο] οννΐηρ ἰπ ὃ: τ 8 
ΠΊΔΥῪ Ὅς τρῃε; 230) (5. ἽΡ) νου! θα πιογα πδέυγα! γ σαί τἤδη 
2.. (ἃ μογα δβχργεββ68 Ώ14} (νυ 2.0). 

13. Ὧ22] [1 τῆς βεοϊίοη γὰ5 ῥραγί οὗ ἴπ6 οὔρ᾽πδὶ ἰαχῖ, γεδά 

ἘΣ5Π (ΠῚ ἔο!]οννεά Όγ δ, 45 ἴῃ 55). [1π 38, ν.Ἶδ ργονεβ δὴ ὄδὄχοερ- 
τίοη ἴο ἔπε οἴπεγν δα υηδγοίκδη γὰ]ε παὶ ἔπε βεοϊίοηβ ἐγοδιηρ οὗ 
δηϊπια15 θερὶπ ἢ δη ἱπτεγγορδενα ραγίῖο6]. 

9221] τἀγὴμδ οὐ ῥέδνοίπρ᾽ ογέες: 1 οογγεςῖ, ἃ ροεῖ. πδπι 

ἴος τμὲ δἰγά ψῃΐοι δπειίεβ ἐμ6πὶ, ἴπ6 οβίγίοῃ. Ηΐηι. Βα. Ὀὰ. 
Β6.Κ ὈΣ0) (οἴ. 1. 45 Οτὲ Ἵ3ἼΟ3 5.3). (ἃ τερπομένων (Ὁ). 
᾽Α αἰνούντων, Σ᾽ ἀγλαϊσμοῦ, ὥς. ...».5.., Ἔ 5ιγυϊπίοη!5, ζ΄ 

12 ΟΣ (3835). Οἱ. ΑΝ. εαεοοῖς. 

το 5.5] τὸν (ποι τὸν, οσ γ"ν), 5. 2018 (41), Ρυ. 718} (ΗΠ Πρ. 
ΤῊ) ΤΥΤ ΓΙ ΓΤΊΣΙΝ ὈΝ] [5 1ξ ἃ Κκίπαϊν Ρἰπίοη δηά ἔβαιμεν 

τϑις, 2έπέοη, Ὀϊ. χγἶ, ΡΞ. 681 οὐ; ἼΝ, Ρ5. 557, 15. 401, ΕΖκ. 
1781; τ, δίωγπαρε, ἴν. τἰδῖ; προ, ΕΣΚ. 1 |. Ἰὼ πτῸπ, [{ 
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τἰρ μεν γοϑά], ἐπετα 15 ἀουδεῖε55 8π δἰ]υδίοη ἴο ἴῃς ἰγά ο4116 4 

ΠΡῸΠ ων. 1113 Ῥ5. τοφ 7, ]ετ. 87, Ζεο. 59], 26 ἀέρμαϊν οπδ; ἴδ 

βἴογκ, 80 οδ᾽ δα οὔ δοοουηΐ οὗ 115 αβεοιϊίίοη ἔογ 1ἰῖ58 γουπρ. Βιυ.1 

νου] πιαῖκα [ἃ παπιαά ἀἰδεϊποιν : ΠῚ ΠῚ ῸΠ ΤΣ: Ὀνὲ, 15 ἴε {πΠ6 
βίου κ᾿ 5 ρίπίοη δηά ἔδαϊμογ (ογ γαΐϊμεῦ: [5 1 δ [εἰ πα γ Ὀἰγά᾽ 8--- 

νἱ ἢ ΟὨΪΥ δὴ αἰωδέον ἴο ἴῃ βἰογίς--- οἰ ηίοη δηά ἔδβαίμεγ). Βιι.3 

ταῖηκ5 ἐπα Ηΐμ). μα5 ““ρεγῆδρβ᾽ βϑεεη γἰβιΕΥ ἰπ γεδάϊηρ (μα 

86 ταὐθοϊδά ἱπ Ηἷβ ἢγϑὶ δά.) ΠΡῪΨ) ἔογ ΠΌΌνΣ ἴῃ", ἀπά ἴῃ Ὁ ΠΊΩΝ ὮΝ 
ΤΥ) ΠΊΘΠ, “415 16 νυπρ' οὗ πε οβίγίοῃ βαρ ρ ϑἢ ἢ (ΝΙ ., 85 16. 

1891; ὑγν, οἴη ἰη Ῥγον.), Οὐ ἰ5 ρίπίοῃ δηὰ ἔδαϊμος ἰδοκίηρ (ἴο 
1), Ὑδαῖ 5ῃςε ἰδανεῖῃῃ μεὺ ερρϑ ἴο ἴπε δαγίῃ," εἴς. ἢ ᾿οΘβ ᾿ἴ5 

Ωρ πῖον 50 δον υ, οὐ ἃγε 1158 ἔδαίπεγβ 80 ἀδῆοίεπί, {παΐ ἰξ 

οαπποὶ ἰἰβεῖ ἀείεπά [ἰ5 ἐρρβ, δυξ πιυδὲ ἴεανα θη οἡ {Π 6 
δτουηά, ψἤετγα (ν. δ) ΠΟΥ ἀγα εχροβθά ἴο πιίδὴν ἀδηρεβῦὴὺ ΡΠ. 

ἴῃ δοῖυδὶ υδᾶρῈ πιβδηβ οἠΪγυ ἐπ πϑεὰ 97; Ὁυΐς ἽΘΓΙ πηεϑηβ ἴο ὅδ 

ἐαοξίηρ (τ ΚΚ. 171), ἃ5. ννε1} 45 ἴο ἐσοζ (06 ἰπ πεεὰ οὔ, 80 ἴπαὶ 

186 δά). πιᾶὺ πιδδη βἰπι νεῖν ἐαοξένρ, ἀοβείσεί. Ιογ, Β6.Κ 

(““Ῥεγβδρϑβ " ΠΌΡΡ) δηὰ ΠῚΠ: ΤῈ νἱηρ οὗὁἨ ὡἴῃ6 οβίγιοι 15 
πιοοίκεά (2 Κ. 2533 αἱ. ΗΪΠρ.), 15 ([[5) ρ᾽πίοη δηὰ ἔδαϊξεγ ᾿δοϊκίπρ' ὃ 
[Ὀυ.., τεϊαἰαἴηρ ΠΤῸΠ ἱπ ἢ, Ῥγοροβεβ ΠΠ9), ῥόγυόντα, ἴῃ. 5: ἘΒΓΙΙΟΝ 
85 Ὦυ. ἰη δ, Ὀυϊ ἰη ἢ ΠΡ ῸΠ ΠΥῊΣΝΝ ὈΝ, πλακίπρ' ΠΤῸΠ πιδδη οσέγίολ 

(4 νίενν ἰοηρ᾽ 5ἴπος γειὰ Ὀν Βοοδατγί), δηὰ οπιεἰρ ΠΥ) 85 ἃ 
Β͵ο585 οὐ Π. τ. γαϊαϊηίηρ ", [που Ρἢ ἰγαηϑίατίηρ ἴ Ἰηἴογγορα- 

εἰνεῖγ, τεδά ἴῃ ὃ) ΠΌΤ ἼΩΝ ὈΝ.] 

14. ΔΝ] 55 (Π ὀογγθοι) Βαΐηρ᾽ οοηδίγιοά, δοοοτγαάϊηρ' ἴο [18 
πιοδηΐϊηρ᾽, 845 ἃ ἔδπι). 86. (οἴ. ἸΠΠ οοπϑίγιθαά 845 ἃ ρἷ. 1 5. 1253]; 
ΦΌ), 26»5ο᾽2, δέον δπ ορθηΐηρ᾽ οἶδιιβα, οοπϑίγιθα 85 8 πιδ50., ἴων. 

21 5.3 εἴο ; Ενν. 8. 4186--τσδγα, δοναναῖ, βοπια οὗ 6 Ἔχδπιρίεβ 

τα ἰοχίυδιν ἀουδίξι! ; οὗ, α-Κ. τ246, ».). 

ὉΏΓΣΏ] Β6. Βιυ. ὈΠ.Β. ΤῊΐΒ ἰ5 δὴ Ἂχοϑϊεηὶ [| ἴο 3} [ἀπά 
Ἔχρίαββαβ (δε οὐδ). μοῦ ἰη Ξ πιυϑὲ 6 υπάεγϑίοοα): δἱ τῆς 
58 Π1|6 τἰπ|6, ὈΌΠΠ πᾶν βίδπα; ἔογ ἴῃς οβίγιοἢ ἀοαβ δἱζ ἀροη ἴπ6 
ἐρ853. 

15. ΤΣ] Βυ. ΠΩΡΤη. ; 

ΣΟΥ «6... ΤΉΝ] ἴδε ἔδπι. βυβῆχ τοξεττίηρ ἴο ἴῃ οΟΠ160- 
εἶνε ΠΥ. ὙΠεγα δα ΠΊΔΩΥ Οᾶ565 Οὗ [Π||8, ποτα ἴΠ6 ῥγεά. 

5 ἃ υενὸ (α--Κ. 1451): [π6 οᾶ565 ἃΓ6 γϑγού, δη ηοὶ 81] ἰαχίιδ!ν 
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οογίαϊη, ἤοτα τῆ ἔδπι. ἰ5 ἃ βυβχ (6-Κ. 1252 (τνἤεγα αἴσέθ, ᾿. 
441, 1. 2, 85 ὅυε ἴο Δη ονεγϑίρῃξς, ““ὈμπΕ ργανίοιιϑν ὉΘ ΠΗ"); Κό. 

448,, ἀ: ἴῃ 2 Κι. 438 131} 173 (τ μὰ5 ΠΌΠ, δὰ ργορδῦΐν ἐπα 
58.» ἴῃ βρίϊε οὗὨ (5 ρ]., 5ῃου]ά Ὅς ταδα 5 πη] τίν ἵπ 132 δ; 2 Καὶ. 

1οἦϑ γιβ5. ΠΧ; 15. 357 γά. ὈΥΣῚ: οἴ, οη ς. 639 1.19), 

1ό. πο] 15. 6311. Τῆε τηᾶ506. 15, Ββονανογ, ἱπίοϊδγαδῖα 

αἱ ἢ πα ἐο]Ποννβ : τά. οἰἴμεῦ (2 Μ55, Ηἰἶγζ. ὈΪ]. Βε. ἢ 51.) ΠΈΡΗ, 
ον (Εν. Ὁϊ. «αἱἍ.) πα (πῆ δ05.; α-Κ. 1135). Τῆς ρετί. 
πρρη (ΗἸ. 56 ῇ. Π 0.) ἀρτεαβ 1688 ΜΝ ψἱτἢ τῆς ἱπιρῇ, ἰη 14, 

πε Ὁ] Ὁ ΦΌΠ σδῃ ΟΠΙΥ πιοαπ ““ δαγάδηδιῃ ( ΞΞ υβεῖῃ 

Βαγαγ) μοῦ γουηρ᾽ ὁπ65 (πιαίκίρ' {Π6 πὶ} ἐτέο πος οὗ Πεσβ᾽ (265. 
5198), τ ιο ἐχργεββίηρ' ἴπ6 γεβαῖς οὗἩ τῆς δοϊίοη πζρη. Τηὶβ 
πυρῆς Βα ἐπ6 βθηβε ἱηϊεπάθβά; δυΐϊ 1 ἴξ ἰ5 ἰπῃουρῆιϊ τῆδὶ ““ ἀδϑοῖἢ 
τπαπὶ Βαγαϊγ ας τ ΠΟΥ νοῦ ποηα οὗ ἢδβ,᾽" 15 πιούα ργοῦβδθϊε, 

ἐβθη Πρ ΝΩ9 ππαβὶ 86 γεδά (5ο Οο. Β6.Κ) ; "5 3 ὴη (1.335 1916 οἴο.), 
11. ἑλέντιξ ἐμέο (-ΞΞ δείδερι ἐο δε), 15 ποῖ ἃ |] ἔοτ 80 γοῃ ἀδγίηρ Ὁ γΡΨΡΠ. 

προ μοῦ 15. ροεῖ. ἴοσ πὸ κὸ φεῦ (6-Κ. τς5π, 4); οἷ. ΗδΡ. 25 
Δ ΠΣΊΘΣ, ν᾿ ἢο ἱπογθαβϑίῃ (μὲ 15) ποΖ δέδγ ἀπὰ ο. 1816 ἘΣ 

(Θπ. 1512, 76γ. 59, Ηδ0. 15, ψβοῦα ὩΠῸ δϑ, 20 δ, 5 διὸ ἅτε 
Ργεσβάςβά ΌγΥ 8 ςμδεξ., ᾶτα αἰ εγθηῖ). 

ἽΠΡ 053] ΟΣ ἰβ ὈΓΟΡΟΓΙ͂Υ ἃ οεδείαρξέυο, ᾿ἴκα δ; δησα, 
ξο!]Ποννοά Ὁγ ἃ βεη., πσερλέ 7. . .; 8ηά 50 πεῖ πσωρλέ οὐ 7εαγὶ 

(ΤΒεῖο ἰ5) πο μαγὶ [Ιὲ ἰβ ποῖ, 88 ἴῃ ργενίοιιβ οἂβββ, ἰοϊπϑᾶ 
οἰοβεῖν ἴο ἃ βιιδβί. (483), ογ δά. (329), οὐ νεγὺ (811), δῃὰά 80 οδη- 
ποῖ, 85 ἔπογα, Ὀ6 τεπάδγεα «οὐζλοι. 

17. ΓΣ33)] (ἢ 3 ραγιῖνε; οἵ. γι 2135, 

18. ΌΣ ὉΥΌΞ Σ})2] ΠΞ (α05.} οσσυγβ βδγα, Νὰ. 245, 
75. 1333 διδβ (σεγα, πονανογ, γά. ΠῚ 3). [1 πδᾶϑ5 θδϑῆ γεπάδγοά 
(τ) Ννοτο (εξ. Ὁ95); 50 Νὰ. 2353 (Ὀἱ. ταν), 15". 13 (Μοοτε) ; (2) 
Αεελε (γἐρύμὴ ἐήρισ, σεν Ζεί (( κατὰ καιρόν, Ἐ σαπὶ ἰεπιρυ διογῖῖ; 
530 ΗΙΪ. Ὠεϊ. ὈΪ. Βεγε ; Κορ. Καεὶ!, Κυξη. ἴῃ Νὰ. 2333); δηά (3), 

853 τε ἼΙ Π}}5, Αἱ ἴμ6 εἶπα σπαπ. . . (ΗἴγΖ. αἱ. ; Ενν. 8 2379 (α), 
δηά Οσοπιπη.. (““νδπη ἰς οἰππιαὶ....: 80 ΕΝ. Ἡλαξ ἐέρεδ 

..}; Ἰδουρῇ ἰξ ἰ8 Ὀεϊζογ 'π {[}|5 σ456 ἴο ροϊπὶ Πὥ9 (Με. Ὠ.): 

ΤΨ9 15 ἔο]οννεά ὈΥ δὴ ἱπέ, (1 5. 459); δηά ἴπογα 18 πὸ γεᾶβοῦ ἢν 
1 5βου!ά ποῖ, ἴῃ ροεῖγυ, {κὸ 93 (70. 617 γχ» Π»3), 6 [ο]ονεά 

ΌΥ 8δη ἱπιρ. Τηΐβ γίοϊ 5. ἃ ϑβδιβέδοϊογυ 56η8ε : ἔπαγε ἰ5 πὸ 
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ῬΡοΐηξ ἴῃ λοι, ἀαηὰ 414 ἐλθ (τ ρἘἈ1) ἑώρεθ 15 ἃ ἀουδίῆι γεηδοτγίηρ' 

οὔ ΠΏ. 

ὩΥΏ2] Ηἰἱ. θα. ΥΡΊΘΞ, ἐπε (μετ) γμρηηέηρ (Οοἷι. 9" 7); δηά ἴος 
ὈΛΩΣ Προ, Ὗντ. Βυ. Βε.Κ' Ηοπίῃ. ΓΘ. ΜΞ ΠΡ9, “Αἱ ἐπα εἰπια 
ΒΟ ἀγομοῖβ (2 5. 1153) ἀρργοδοῖ." Βιυιΐ ὨΥῚΩΣ 8. ἔδγ τῆογο 

Ῥἰοϊυτζεβαις; δηά ἴξ 5 σταϊυϊζοιβ ἴο οῆδηρε ἴἴ : τῃ6 ““Πεῖίρμε" 

ἀεηοίεά Ὀγ {πὸ ψογὰά τυ νᾶ ψτ πα οοπῖοχί : [που ρὴ οἴδη 

ιιϑεά οὗ ἴῃς πεῖρῃξ οὗ μδϑανδθη, ἰδ σδηποῖ ἀδηοῖθ ἃ νεῖν ργεδαῖ 
Βεῖρῃε ἰπ 16. 518, Ργ. 83 οὗ; ἴῃ 8. γ35 ἴὲ 8. βαἰά οὗ ργουὰ πιθῃ 
τπαῖ [ΠΟΥ ΤΔῪ ὈΥΘΌ : 8 {|{Π Βγρεγθοῖθ ΠΊΔΥ 8130 ὈῈ γεββο ΌΪῪ 

Βταηϊοά ἴο ἴπε ροεῖ: δηά βυγεῖυν ἴῃς [ἴη6, 85 ἰξ βίαπάξ, γίνε 8 

βης δηά ἴσυς ἀεβοτίριίοη οὗ ἴπ6 στεδῖ Ὀϊγά, [41||6γ ἐπδη ἃ πιδῃ, 

᾿ Βουπάϊηρ ἀΙοηρ' δἱ ἔμ} βρεθά, τυῖτῃ [15 τΐηρβ ἤαδρρίηρ νἱφοτγουΞίγ, 
δηὰ ἰαἰκίηρ ρίραπες 8ιγ65,--ἰξ πᾶν Ὀο (118 237) οἵἉ 22--28 Εἰ. 
-απὰ πιονίηρ᾽ 50 τρί αἿγ τπαὶ (ὑγοοά, λίπαέμγαὶ Ηρέονν, νοῖ. οα 
Βἰγάβ, ρ. 647) 18 ἔδεϊ βθεπ) μαγαάΐγ ἴο τοιοῦ ἴῃς στουπά. 

ΦΉΣ 1] ...,. 5 σα νελενεδηέέονονε ομγσε φομέξοα αἰέαυε γα 

ἐρὲξ δαυυπὶ (Βτεγί., ΗἹ. οἰΐεβ α'8ο ἀγδαηρεγεῖ, 4πέλοϊ. Ὁ. 42) 
Βεῖα ἰξ πῆδὺ Ὀ6 τεηάετοά φερε: (8 ρ.) ἀδγφεῃ, ---ἴθ υΐηρ8 βαρρίηρ 
νοΒοΠ  ΠΕΥ δραϊηβὶ {Π6 οβίσγίὶ μ᾽ 5 ὈΟαῪ ἴῃ Ποῖ Ηρ Ὀεΐηρ,, 65 ἴἰ 
ψετο, ἴῃς ροδά υγρίηρ' Βεῖ οἡ (6:5. ΤΆες. “ΜΙ έῤλ. ἂς βεγαϊπίοηο, 
αυἱ ε ηἰάο εχϑυγρεηβ δἰδειιπ ρίδυϑυ. ἰδιηχιδπὶ ἢδροῖο, δά 
ουγϑυπι 86 ἱπιροῖ"". [Β6.5 τνεδκῖγ ἼΠΘΒ.} 

10. ΓΤΌΜ [] Ὀγὴ 5. ἐλωκάδν; Ὀαϊ τπδΐ (ἴπ βρί[ οὗ ΑΝ.) ἰβ 
ἱπαροβϑίδίς ἢεγο. 665. 7Ζάές. οοη͵δοίαγοά ἔογ ἴπ6.,,} ἔπ: πηεαηίηρ' 
οονενποέμς ἐςί, ἐγενεί, Μ᾿ ὈϊοΒ Βς δἀορίοά ἔογ ἘΣΖΙς. 27} (Ὁ) ἸΟΧῚ; 
Ι ὙΨ' ΤΡ), ἀπά αἷβο ἔοσς Ῥβ. 961} (-πὸ τ ὉΒ. 16 ϑ), οΒΓ (οονενποένης 

ἐτέ πλατο); 80 Ποῖ. Ὠἱ. (““ ἀεζίεϊος ᾿ διὰ ἘΝ. “ἢ φενογίηρ 
ταῦθ " (ἢ πλαγρ. “ Ηεῦ. 5δεαϊἰκίηρ᾽ ". Ὑῆε γεηάεγίηρ οἵ ΕΥ͂. 
8 Βης, δηὰ 5υρρεβῖβ ἃ ῥ᾽ οϊυγεβαις ἱπιαρα; Ὀυξ υηξογίηδίεῖν 

ἴπ6 586η86 58 ἀουδεδι! : ἃ δ845 πο Ρῃϊ]οϊορίοδὶ βυρροτῖ; δηά 
ποῖβ6, ποῖ πιονεπιοηΐ, 806 Π18 ἴο ὃς 6 ἰάδα Ἔχργοββϑεά Ὀγ ὈΚῚ, 
ὮΨῚ (ΕζΖίκς. 275 τά. ργοῦδοι ΌΤΙ ἔοσ Ἰογ). Τῆς ΝΨ. οὈν! Οὐ ΒΙΥ 
Ευε885: ὅς φόβον (50 ϑααά. νυαὖ, ἴεατ), Σ᾽ κλαγγήν, Θ᾽ χρεμε- 
τισμόν, Ὁ Ἰ1., ]ετ. Ὁ λέιμέξωπι: (πὰ νου] βυἱῖ, τόσα [Π6 βεηβα 

69:8 0115Π6ἀ; 5. 18 αὐ ἱΐγαγυ ; τς οἴπο τη δογίηρβ ἀο ποῖ βυϊϊ 
φϑδη. Ηοηῖβ. ΒΕ. ΠΌΥΡ, οἰγεηρίλ, ἴοττλβ ἃ βοοά ἢ] ἰο ΠΣ; Ζ' 
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ΝΌΡΙΣ Ἔχργοββοβ 6 βαπ)Ὲ 86η86, που ρἢ [ἃ νουϊά Βα Ῥτεοδτίουβ 
ἴο ἄγρια ἴπδὶ ἴῃς ἰγαηβίδίου γυσαῖ δηγιπίηρ αἰ εγεηὶ ἔγοπι 48. 

20. ΣΝ ὍΣΣΓΠ] πη σαπποῖ πιεᾶη “παῖ ἴοὸ 
Ιεαρ᾿"; ὉνῚ ἰ5 ἴο «λσζό (Ἰπίγδηβ.), 6.9. οὗ ἤδάᾶνβῃ, δαγίἢ, παϊΐοηβ, 

εἰς., 8δμακίηρ᾽ --- [ῃτουρῇ δὴ δαγίμπαυδκε (17), ἴδγγοσ, οἵ 
Ὑδῆν ἢ 5 ἀρροάᾶγδηοε, εἴο.; ορ. Ὁ, οὗ τπ6 σωέσνογέρρ, οἵ ἃ ἀατί, 

70. 4α1; οὗ ἃ οῖβθ δαροῦ ἴο βίαγι, 320.5; ποθ, τπογεΐογε, 

ΒΘΘΠΙΪΠΡῚΥ οὗ {πε φεέσυεγίμρ᾽ οὗἨ δαρ τη 655 ἀπά ἐὄχοϊϊοπιοηΐ 85 ἴῃ 6 

δηϊπιαὶ ᾿εὰρ5 δίοηρ. [Επγιιοῖ : ΠΞΝ5. Ὁ ΓΝ, ἀοβὲ του παῖε 
Ηἰπι ἴο βιιοῖκε (ορ. 4112) κε ἃ οἰΐπηποΥ Ὁ] 

ΤΟΝ ὙΓΣ ὙΠ] της βυδδι. ΠΟ Ὁ Ὅτ. 8. 180. [Επτίϊσῃ, 
Ἵ (Εξκ. 7) ἴον π]; Β,. θυ. ἀδϑθ!εθοῖγ; ἢ ΠΝ ΠΣ, ἫΠ (οἔ, 

76τ. 8.5 γ᾽ ΠἼΠ) »ῸΦ9 ἢ), ““(1η) τῆς πιδ᾽εβίῦ οἵ (15) τεγγῖθ! ας 
βπογεηρ," [ογ ἴῃς πια]οβίυ, εἴο., ἱξ τ α., 390 19 ρίαοοα δϊεγ 
ἴϑε ἃς ἃ ϑεροπά οὗ]. ἴο [ΠΠΠ. ᾿ὙΒ6 {γαηβιεἴοπ ἔτοπι ἐμ ἱπίογ- 
τοραίΐοη ἰπ 325. το ἀεβογίριίοη ἴῃ ᾿Ρ ἴῃ 3 45 σοπιπΊοη ὑπάετ- 
βίοοά (4... ΕΝ. “1ῆ6 ρογυ οὗ μῖ5. βηογίίηρ ἰ8 ἕεγγί Ὁ16 ᾽) 15. ἴῃ 
ΔΏΥ 0836 ἱπηρτοῦαῦ6. Β. πγεαῖκεβ ἴῃ ψῇοΐς ν. ἱπξεσγορ δεῖνα ὉῪ 
ἐγοβίϊηρ ἢ 85 ἃ οἰγουπιβίδης 4! οἰδιι56, δη ταἰκίηρ ἭΠ ἃ5 γν6 11 δ5 

ΠΝ 85 ργοά.--- Ηἰβ. βηογίίηρ Ὀαίηρ πιδὐεϑβεϊο, ἰεγγδῖς, ἐ.6. ἢ 
πια͵εδβεϊς, ἰδγγ 016 βηογε:ρ]. 

21. ὙΒΓΠ] Εά. νὰ τ 9 Ε}, ὈΪ. Βυ. εἴς. ἽΒΠ᾽, γι. ΒΙ. Βι. 
Ῥα. Βε. ΕΠπτί. ρίασε ἴῃς --- δ ΣΝ (5ο ). [ΝΠ ἐπε πιεδη- 

ἴηρ' δο ῥατο, Ἦδτα ΟὨΪγ ἴῃ ἔπε ΟΤ,, Ἐῤι ίο,, λο0}.} 

22. ἽΠΕ] 5 Ἰζᾶς τ 80 3 Μ55 ΠΠῸΡ, “ἐ δ ἐδ ρίε," 
δδοριοά 5βἰγδηρεῖν Ὺ Βε.ἕ. 

28. ΤΙΣ] 1 σογγθοῖ, ΠΣ Τ {1 ὈῈ ἃ Ὀγ-ἔογηι οἵ 5, οὗ ψὩϊοἢ 

ἴδογα ἃγὰ ἴγβοεβ ἱπ Αγδϑ. ἴδε. Τῆδς. 5.ν.};} Ὀυξ ροββίδυ ἮΒ 
βδβουά θὲ γεδά. [ϑοδγοθῖυ ΤῊΣ (ἔδπι. Ρ[. : ΕΒ] οἢ), ἔος ἀπαίορυ 

Ῥείογα δυο ἃ οοπιρουπά οὐδ᾽, τεαυῖγεβ τῆς 5ίηρ. (6-Κ. 146); 

Βυ. Βε.Κ ΟΡ») “ἘΠ ΤΠ: Ῥὰϊ τῆς γί. ἰβ ἱπῃηργοθβθῖ9.} Τῇ Ατγδῦ. 
γαηπα {τε}. ), ἴο τέζδν ἃ ΟΥ̓», 650. ἃ ῥίαἑμέέθα οὐ νιοιρηδμεῖ ο᾽ν, 15 
ἴῃ ἰϊ. δπά ἱν. υβεά οἵ ἴπ δοσρρίρμρ᾽ οὗ ἃ Ὀονν ([.Ὧπ6, 1164). 

50] {Σατλύνιρ᾽ (ροἰπι): ορ. Νδῆ. 48, 15. 25: ΠΣπθ, 1 8. 
171. Βα. Ἀπὸ οΓ ΕἾ Βρδᾶγ δηά ᾿ανεϊϊπ Μαφὰ: ὈὰΣ τὰ βδουϊά 

εχρεοῖ τδ6 ἱπιρί,; ; ὕπιδτ. Ηδ. (οἰϊεὰ Ὁγ Ὁ.) οδίαϊπεά τπ6 5απια 
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56η86 ὉΥ ἰαἰκίηρ᾽ ἴδε που Ὡπὸ ργεάϊοδε νεῖν (σβέγ. δοοογάϊηρ' ἴο 
Ὁτ. 8ὶ τ89: ορ. Ἀ]. 

24. ἸΧῪῚ ὩΣ] ὑῦσι 15 ποῖ “"βογοεηεββ" (ΕΝΨ.), θυ (Ξες 
ου ν. 3) τλαζέπρ, φμέυεγίηρ (26π. τ127), ἀπά 1) (566 οἡ 317) 15 
βίγοηρ αρίαέΐοη, ποῖ πϑοθβϑαγιν “ γαρα"; ἴπΠ6 ἵνο 4}}Ππεγαῖῖνα 

ννογάς ἀδηοίίηρ {πὸ νϊοεηξ ἰγαπΊ] πρ οὗ {πὸ δηϊπιαὶ ἴῃ 115 ἐαρετ- 

Π685 ἴο 5Ξἴατγί, δηά ἴο ἰδίκε 15 ραγί ἴῃ {ῃς ἔγαγ. 

ΥΝ ΝΌΔΥ ΝΌ), το σιοαζίοτο; ΗΕ. απ. 2411} Ν) ὈΝΌΣΠ 
Ὁ ὈνΌ: ΝΗ. κὉ) (Δ ΎΨΒ ῖ. 319; οἵ. ΖΦ νΌ», Ὀείον, ν.895). 

Εοτ {86 ἤρ. οἵ. τπε Ατὰρ. δὴ (μνγῦν «(ΔἹ (οἰτεά γ 6ε5. 

Τῆος. ἴτοπι ϑομ 6 Π5), “ ἀκ ρἐμέέυτξ εαὰ5 ἴογγδαηι," δηὰ ἐαλένε"", 

ἐέλανερκη, οἷϊο ἀορίωἑίθηις, ἃ5 ἂῃ Ἔρὶ πεῖ οὗ ἃ 5 ἤοτβα, “δαὰυ8 

λαωσίο»" (ἐδ.}; διὰ Οδίυ!!υ5, 35. 7, “' νίδπι νογαῦϊι." [Οἱ δὯ)) 
ἔον δ᾽)", 5ε6 α-Κ. 7500, ορ. 744.} 

νοὶ Ὶ] Καθ. ΕΥὟν. Ηδηρβι. Πᾶν. Απὰ Ῥεϊϊενεῖῃ ποῖ 
1πδὲ ἴἰ 15 ἔπε βϑουπά οὗ [Πε ἐγυπιρεῖ, ἐ.6. ἔογ ον Ὀα!ενεῖῃ ποῖ Πὶ5 

ον οδῖ5 μη Πα Ππαϑῖβ ἰἰ. Βυΐ 6ε58. ἔν. δπὰ πιοάεγῃϑ 

ΒομογαΙν (Ξ5ο ΕΝ πηι.) Απὰ τζαπάσέλ ποῖ οὐδ, τ. σλοτοσίλ ποῖ 
,)ρνιθδδσς, υϑαεγβίδπαϊηρ ΓΌΝΠ ἴῃ 118 ῥυπηαγυ, ρῃγϑίοδὶ ββηβθ, 

νοῦ ἰ8. 511] δθεη ἴῃ Οἱ ἴϑι, ἴο τωρῥονέ (Ὀγίπρ᾽ ὑρ, ἠουτγί5}), 
Τοῖς, ἃ Μοείον-πιοίλον, προ; ἴῃ ΝΙξ. ἴο δε τμῤῥογέορα (18. 6ού 
ποόδῃ ἫΣ ὃν ὙΤ.)2.), οονννησα (15. γ5 ᾿ΌΘΝΠ δ: 566 Ζέζ. 
Ξα ἢ); τΟοΝ, ἃ σωῤῥονέ, ῥέϊϊαν, 4 Ἰζ. 1816; διὰ ἴπ ΠᾺΌΝ ἴῃ Εχ. 

1712 ΠΣ ΤῊ πὴ. [{ οαηποῖ, ποίνενεγ, 6 5δἰά {πὲ [Π]5 ββῆβε '5 

αἰϊορεῖμες βαιβέδοίογυ ; ἰπ ραγίίουϊαγ, ἴο τάσιν Μρηηιρμεδες 5 ποῖ 

αὐϊΐα 1Π6 586πι6 {πίπρ' 45 ἴο σέωραῖ τὐδ. Ηδπος Β,. 55", 2δέίεέλ 
ἐϊοο ποῖ δ6 λοἰα Ὀδοῖκς ; Ὁπ. Ἡοπίῃ. Βιι., βοπιεννῃδξ ργοββίοδ!γ, 
στοῦλ εὐ γ" πθν, ἀπά Βοείῃ ποῖ ἴο ἔπε τίρῃι ογ ἴο {πε ἰεξξ, 
-Ῥα. τμεπ πα κὶπρ' ἃ πεν ἀἰβεο ἽΔ (οτ Ἴ5}) Ὁ" "δ ρ "5 
πΝΠ ἼΟΝ ἼΒ, ν οη τῃς τνδῖοῃ (16. 712) οαἰϊοιῃ ουΐ, Βα 5 γγι ἢ 

Ηἰπιβ ΙΓ ἀρ, Α5 οι 45 6 πογῃ (βουπάδι}}} μα βαϊῃ, ΑμΒα ' Βυὲῖ 
«Βα! νθῖῃ ποῖ" ἰβ5 ργείεγαδίε ἴο δὴν οὗ ἐβεβε αἰτϊεγηδίϊνεβ. 

[511] τὸ ταπιαίηβ νθΥν ᾿ππργοῦαῦ]ε ; ΒΦ ωρ Ὁ ἰοοῖκ5 {|κ6 ἃ πιογα 

νατίδηὶ οὗ ἽΒῚΦ᾽ "ἽἼ2 : δπά 1 15 ροβϑίθίς ἴο γεδίογε 16 βυιισοαϑϑίοῃ 

οὗ ἀϊβεϊοἢβ ποῖ οπἱν ΌῪ δάάϊτοηβ ἴο {πὸ ἰδχὲὶ βιςἢ 85 Ὁ. πιᾶῖκεβ, 

Ὀαῖ Ὁγ ἴδπ6 5ἰπιρία οπιίβϑίοη οἵ 33,1 

“ΟΦ Ὁ 2] [τ 15. ἐαπιρεηρ (ἢ τς δεοοηά βθῆβα οὗὅἁ 
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ῬΌϊ) ἴο τοδά ΡΞ (Βί. Βι.}; Ὀυῖ 3 ἴῃ ἃ τεπιρογδῖ βεῆβα (- σϑ) 
15 ΝΟΓΥ γάτα Ἵχοερὶ ψἱὮ δὴ ἰηΐ. (15. 186), οὐ νεγῦα] που (Ζέκ. 
4548, 30), 15. 236 αΐῃρ' ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰπ6 ΟὨΪΥ ἐχαπιρίθ. Ὁ 03 
(Βε.Κ Βιυι. «αἴ1.) πονδῦ οοουῦβ ἴῃ ἴῃ 86η86 οὗ ““ὧζ ἔπε βουπά 

Φο ἤἤτθαξ.. .. σὴ νου Ἱά Ὅς ἴῃ δοοογάδηοθ ΣῈ ὑβαρὲ (Να. 
ι6δι, 15. 4019, ΕΖὶς. 2738). 

25. ὙὙΔ] εἰβενβοτα (1π τπ6 δοπ86 Βείε γοαυΐγοά) ἴνναγβ 9, 

ομέ οὗ ἐδό τωϊοέοηον ο7ΞΞ ας οὔεμ ας, 84. δῇ ἰηΐ. οὐ βυδεῖ. (15. 
6655, 7ετ. 4877; 265. το18) ; ἀπά (Πΐ5, πο ἀουδῖ, ΞΒῃου!ά 6 γεδά. 

Οα ἔπε νοῦν ἔγεχυδηξ οοηβιβίοη Ὀαΐννθθη 3 δηά Ὁ ἰπ 38ὲ δηὰ ὅτ 
δηά οἴποί νεγϑίοῃβ, 566 Ὦγ. .8.,»,5:.2 ἰχνἱϊ. 

ΤΡ] ννε. Βὶ. Τὰ. ταϊηῖς ἐμῆς ἤρ΄. υπδυϊταδία ; δπά 30 τ. 
ΜΠ 1 ΜΘ, νῦν [ταῖποῦ [3], ““Απά [86 Ὀαιεῖα βουπάβ δἴαγ᾽"; 

Ὁ. (ψ8ο οδήθοιβ ἴῃ ραγίϊοιαν ἴο {π6 ογίεβϑ οὗ πο οαρίδίῃβ Ὀεΐηρ' 
“ἐ βοεηϊοά ἢ 713 (4655, Μίο. 45) ἔογ ὈγῪ: Ης 5βοεπῖεί [86 Ὀδεῖ 8 
ἔτοηι δίαγ, σέ ἐλ τλομί, εἴς. Βιυῖ ἴπὸ ραβϑᾶρε 185 ποῖ ργοβα, Ὀυϊ 

ΡοδῖΥ; ΠΣ 18. τ οἷν υβεά πη ΗΕ. (ν. οὐ 145); δῃὰ “ἢ ὉΡῚ 15 
τλθγαῖν ἴῃς ἔαγίμεῦ ἀδνεϊορηιεηὶ οἵ ἴδε ἰάεα οὗ ποπῦ. ΟἿ, ΡΙ τυ, 

ΗΝ 8. 412 (Βοομαγ) ““ 11Δ6πὶ 2γιδεοαρέμηξ ρυρηδηι.᾽" 

26. ἽΓΑ)"3] ,Ὀῦυνι, σωέ οὐ, ἑλγοιρὰ τὴν ἀπάοτεϊδηαϊηρ᾽: Ζόα. 
5806, 6. 

“ἼἜΒ ΤΊ τροὰ (ογ πιουθέλ) ἐξ ῥέρέοτες ἴπ Βίρ ξ : ἄδηποπι, ἔγοπι 
ἍΝ, ρἰπίοη, ν.}δ η, ; [ποῖ φῥηρεθοοΐξέ, ἘΠ. 

27. [ΠῚ] Ξξξ ην π25), 57 (Ὁ1.); 76τ. 495 ψου]ά βυρρεβὲ 
τακίηρ᾽ Ὁ ἴῃ ἢ 48 οδἧ.», Ὀυξ [Π15 σουά 6 ταῖπες ἤδι. Ῥοβϑίδίυ 
δα ἰαχὲ 15 οοστυρῖ: 866 παχί π.] 

“2] εἰμεν (οἵ, 5) πα ὙῸ ὃν ὨδΌ ; οσ ἱπδερεπάθης, Ο» (15 

1) 2όλας «δ ο: (οἷ, 18. 2619; 35, ο. ΟἿΣ, 5. οἱ, ση. 2785; 26κ. 
4724). Βαῖ τῆς [ἴπὸ 15 ἃ {π||6 βῃοτί : 80 51. Βυ., ῥ᾽ δυϑβιῖγ, 

ὮΡ ὈΠΞ 5) 3). Ῥα. (ψῆο π85 ἴο γεάϊιοα {με 1ὸ 11π65 39. 80 τὸ 

ἔννο βίγορῃεβ οὗὨ 4 680} οπιΐῖβ ἽΦ) Π32., δηὰ ἴῃ 38 (ἢ Β].) 
Φ γῦρ, 68 ρίοββεβ βυρρεβίεά Ὀγ 76γ. 49,5, ἔγθαῖβ "9)] 45 αἰτῖο- 

δταρμεά ἔγτοπι Ἴ, δπ4 σδγγίεϑ οπ ΠΤ ΥΌ [ῃ 1π6 86ηβ86 οὗ ργεὺ) 
(Εσίκ. 1.351) τὸ 3: μῈ τπυ8 ρμεῖβ ἴογ ΓἘ' ΠΟΤ ὯΡ ΝΡ Ὑδ ὃν ὉκΝ 

»ϑῸ ἸΦῸΡ (5ο Βο.Κ, Ἔχοθρὲ ἐδαὶ μὲ τεΐαϊπβ ΠΝ ματα ἴξ ἴ5). 
[Τῇε δχοβι]οπε ρδγα !ε 5πὶ οὗ Ὀυ.᾽5 Ἔἐπιδπάδίίοη οοηίγαϑις τῇ 
ψνμδῖ ἀρρϑᾶγβ ἴο δ6 ἔδυ εν ἰη 3: ηοἷς ἴῃς ἴννο ράγβ!!εὶ ἔθγπιβ ΠΣΩΝ 
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ἀπά ὉΠ" ἴῃ ἃ ξἰπρίε πὸ: δηά δρίη ζθο Φ δηὰ ΤΙΝ ἴῃ δποΐδοτγ, 

ποῖ ἴο 5ρβᾶκ οὔ ἴδε τερεϊἴοη οὗ »ὴοὺ δπά τῆς αν κναγάπεςβ οἱ 

τᾶ ΤΠ] αἱ ἰεδϑὲ ἰβ ἃ Ῥεϊζεγ νὰν οἵ οδίαϊπίηρ' ἔνο χυαίγαϊῃ5 

τῆδπ {πε οπιίββίοη οἵ ν.ὅ (ΒΙ. δηά ἢ Ὁϊ.}.] 

29. ὍΝ ὍἼΡΓ Ὁ] μὰ. Ἴδπ ὈΦΨΌ πον (ὑϑ δάάδά δἴϊτογ 
ΤΠ ΤΥΌ, πὐδυπαεγϑίοοα ἴο πιεδη ἔδϑίηθϑϑ, δβαὰ Ὀδθη [δκεη Ὀδοῖΐς 

το 3). 

ῬΎΤΎΩΡΙ] 365. 
ὝΡΓΠ] δ5 1118, 

ὙΔ2] ἴδε σιαϑο., ὃν α-Κ. 145. 

20. ΠΎΣΗ πο μὸν '5 Κπονη; δυῖ 5γ. ἊΝ, ΝΝ 5 ἴο δέοξ 

οὐ “απ, 5. 15. 5 δἾ, τ Κι. 21. (ΞΗ68. δ: "), 4 Μδς. τιοἹ 

ΠῚ δ- Ξ-- αἱμοβόρος ; διὰ ΟΡ. 15 ψδιὶ ἰβ ἴο ρτί τ (οτ στοαϊίοτο 

ἀόνη): γά., ἐπογθίογθ, εἰζμος ψΡυ" (6ε5. ΟἹ. δὶ. Ὀΐ. δἴο.) οσ 
(Βυ. 411.) γὴν. . 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΧΙ. 

2. [ἜΦΥ ΤΟ ΓῸΝ 2 ὙΠ] δοοογαϊηρ ἴο 28Ε{, 2" 8. ἱπῇ. δῦβ8. 

τακίηρ ἴΠ6 ρίαοε οὗ ἃ ἤπιίε νΌ. ἴῃ δὴ ἱπάϊρ παπὶ αυδϑεοη (ΟΡ. 

]εγ. 41, α-Κ. τ1200), ΨΙΠ [15 βυδήεοι δὴ ̓  (6 ποπιὶπαὶ ἔογηι 
1Πκ6 ὦ, 133) ἑο!]ονίηρ (6-Κ. 113.9}}, ἀπά βερατγαῖβά ἔγοηι ἱξ 
ὉῪ ἱπιεγνεπίηρ᾽ ψογάβ. Εογ {πε 1αϑὲ ροϊπέ, ορ. ἴων. 67 πη 2} Π 

ΛΊΠ 2 (δας 5. ἸὩΡπ, (ζ τὸ 3. )): Νὰ. 1586 ΣΝ ἸΠῈῈ Ὁ 
πη δ9 (5 γο5). Τῇε ΝΥ. ἀο ποὶ τεοορπίζε {πὶ5 ρυποϊυδίίου, 

Βαϊ ἤπά ἴῃ 30 ἃ πουῃ (31, κρίσις, Θ), ἃ ρατῖ. (31, ὁ δικαζόμενος, 
Σ, ὙΣῚ, 7), οἵ δὴ δά). (3, «μα, 3); δῃᾶὰ ἱπ Ἢ" ἃ νεγθαὶ] 

ἔογαι (3Ό", ἐκκλινεῖ, Θ, Ἐ οοπαυϊεϑοῖς : Σ΄ περυιγενήσεται; Φ 

ὙΤΊΠΝ Ξξ 9 Ἴ0}), οὐ δηοίδαογ ποπιῖπδὶ ἔογηι (Ρ Ὅ : σιαῦδο, 3). 

ἙἘΒΓΙοι 21 νὰ ἼΘ᾽, 15 δέι6 σομέσριξέοε . .. αὐ απ μα (ΔΌ, 85 

15. 1118). 

[25 α΄ Κ. 135.] 
5. [Ὁ . . . ΣΙΝ] 6-Κ. 134», 4: ορ. ΡΞ. 6212, ἀπά 566 

οἡ 335] 
[πῦ ΥΩ Φ οὔ. Εοῦ ΠΡ τεδὰ ΠΣ (ορ. 2933): 50 

Η1Ζ. Ὠϊ. Ὁγ. Ὀυ. Βυ. 4].] : 
- 7. 866 οὐ 485. 

8. ΝΠ] οὗ. 3417. 

ο. ὯὍΝ9] ἴος υυθδὲ ββουϊά Ἰορίοδιιυ 86 Ὁ ΨῊΙ3, δοο. ἴο ἃ 
τνο]]-Κποννη Ηοδ. ἰάΐϊοπι (Ζ6κ. 4554). 80. ἸΠῸΞ ἔογ ΤΡ Ἰ99. 

10. ΓΙ ΤΙΝᾺ] [ΑἸ τεγαξίοη, 45 ἴῃ ἢ ὙΠῸ ἪΠ]. 

Στ. ΤΙΝᾺ] ἔοσ ἐῆς ἔογπι, βεα α-Κ. 84" ὃ. 
110-124. ὰ πᾶν δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον, ὑπερήφανον δὲ 

σβέσον. ὭὍυ. τεπιατγκβ ἐπαὶ ταὖῷὟ αηὰ 125 δᾶνα ἴῃ ΒΗ, εν ἀθηον 

τῆγουρ 4 πιϊβίδκο, ἴπ βαπιῈ θαρίηηίηρ, ΨὮ16 (ἀ μ65 ἃ οὔβηρε : 

ἢ6 ψουϊά τεδά, {πογεΐογα, “" παΐυγα!ν οηἷν δὲ γαπάοπὶ (δυΐβ 
(δγαίθννοῃ!)," ἸΠΏΡΟΣΠ ΠΩΣ ΠΕΣῚ : ἸΠΡΒΘΗ ΠΡῸΣ ΟΊ, 

835 
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128. ἽΓΙΣΣΣΓἼ) τ6 Μ55. Τῇ (πε γεπάογίηρβ οὗ Ἐ ἀο ποὶ 
δίιονν {πὶ {Π6Υ γεσα {86 ), νοι νουἹά θα Ὀεῖίετ. 

Σ20. ὙΤΠΊῚ] Ατ. λαάαξα 15 ἴο Λεδὶ ἄστονε (οὗ ἃ Ὀυϊαϊηρ) ; οἷ. 
ὈἼπ, ἢρ. 15. 22,9, Ῥβ. “85. 5111, τ ψογὰ 15 δὴ ὑποογίδίη οὐς 
ἰη Ηεςῦ.: δηά Ηΐπι. Βυ. νουἹά τεδὰ ΤΠ, ογεσλ, ἔγοπι ἢ5Ὶ, 

ΒΊΟΝ 5 ργεβιρροβεά ὉγΥ ΤΊ, Ὀυΐ ἀοοβ ποῖ οοοῦς εἰβεννῆογε ἰῃ 

Ηεῦ., ἀπά οσοιιγβ ΟΠΙΥ ταγεῖν ([μονυ) ἴῃ Φ (6.,. 10. 419 Ῥα., 
44 Ι{ῆρά., Ρ5. 142} Ρα]ρεῖ), δῃὰ ἔδβογε ποῖ ἰη Αἴδὶ. αζγ. Ὠυ. 
βυρρεβὶ ἢἼΠ-- υξ ΟὨΪΥ ἴον ἴποβα ῆο ἃγα ἀουδιι! δδουΐ τ86 
ἅπ. λεγ. ΤΠ. ΝἼΠ, Βουγονεσγ, ἰβ ἴο ῥιωβὰ αείάε οἵ σισαν, δηὰ 
νουϊά ἀρτοα ροουυ νἱτ ὈΡΠΗ. 

ὉΣΠΏ] ἄς πραχρῆμα, ---πο ἀουδὲ ἃ ραγαρῆγαβε. Βα. 
ὙΠΠΗ, ““δηά ογ 5} ἴπὸ το κοά τρῆδν ἐλθε᾽" : 5 Δ 0]6 ἴῃ ἰἰβοϊξ, 

Ὀυϊξ ὈΠηΘΟΟΒΒΩΙΥ : ὈΠΠῊ ἰη [18 ἰαϊοπιαϊίος βθῆβα οὐ τοἦδγε ἕλεν 
εἰαπ (Εχ. ι639, 708. 6Ρ, 2 3. 2533 ΛΠΠῊ ΠὈῚ ὮΨΡ ὑ0, 7ετ. 38 
γηπη (τά. ΠΘν) ΠΝ, απὰ δβρθοίδιν 18. 2519 ἩΠΠΠ ὩΚΊΟ ΕἼ} ἰ5 
ΜΟΥ ἔογοίδίς. 

13. ΓΤ] [: 9Ὲ} δυρρίγ 86 οουὐαποιίοη--- ὉΠ)8)}. 

Ὁ 2] σϑη ἰ5 υβεά 5ροοί βοϑῖγ οὗ Ὀϊπάϊηρ᾽ Ξοπιοειδίηρ' τουπά 
ἴδ λεσά (4.9. Ἐχ. 205). 

[Π32}9] ΕΒεῖϊομ 102: ἴῃ ΒὉ τῆς 1αδὲ δοβοδβ ἴδ ἄγβι πτογά οὗ 
πο ν.] 

14. ὍΔ] τῆ Σ οσγγεζαέέσωρε: 566 Ζ6χ. ς.Ὁ. Ὦ), 4. 

15. ἘΔ ΓΙ] 332 ἡ. 

[ΣἸΏΤΙ3] ἄ θηρία, δ κεννλ; Ἐ δελονεοίλ (αν 80 3) : ἱξ ρἱ. 
οὗ ΠΌΠ32, δὴ ἰηϊδηβίνε ρΙ. (6 --Κ.. 1246), πιοδηΐηρ Βεγθ (ΘΓ ΠΕ 
ἤοτ Ῥ8. 7333) “ἃ οοἶοββδὶ ὕθδβι" (Ὁῃε. Ζϑέ. κιο; Κὄη. 

ῬἩρδγέεγδιωολ). Νὸο πιογὸ 8ιἰϑίδοίζογυ δἰγπ οί ρου 888 Ὀδδη βὺρ- 
ξεβίεά; ἰξ του ποῖ δανὸ Ὀδθη βυγρείβιηρ ἴο δηά Ποῖα δὴῃ 
Ἑργρείδῃ ἴδηι; Ὀυὰϊ [86 Κπονῃ Εργριίδη ἴογηι ἕο ἴῃς πίΐρρο- 
Ροϊδηιυβ (γε) 88 ὯῸ τεβεδηοα ἴὸ ΠΌΠ.: δηά ἵπογα 18. πῸ 
ενϊάδηοο παῖ ἴπ6 οἴξη οἰϊοά 4-ἐλεποι Ἔνοῦ οχίϑιοδ. [Ιΐ ἰ5 
Ὀαγεῖν ροβϑίδ!ε ἴπδὶ ἴῃς Ηεῦτγενν ἴογπὶ ἔοσ Βἱρροροίΐδηγιιβ. ννγ838 
“«ϑ'νίης ἔγοπι, οἵ οὗ, ἴῃς νυδῖος": 5.8. λο73.} 

ΩΝ ὝΦΝ] ἄς οπίεβ; 30 Με. Βὶ. ϑεέ. Ὀυ. Βε., ραγεν 
οὐ ἴδα στουηά {παὶ 165 '5. 100 Ιοηρ', ρατν (Π ..} οα ἴδ ἢγροτ- 

οτἰεἰοδὶ στουηὰ ται ““ πηδάς {Π|͵πὸ τῃ6 6 18 αρδουγά : ““1ἴκὸ ἐμθο," 
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Βονενεγ, 4οο5 ποῖ ἢδγε πιεϑη γεσεμδιΐηρ ἔλδο, Ὀὰϊ ἐφμαίέν τοίίλ 

Ζλδο. Οη ἰδε οἴπον μαπᾶ, ““ἰς5 δοσίη ἐλε6᾽" 15 ποῖ υπϑυΔ5]16; 

ἔογ {Ππ|| πιεδηΐῃρ' ἴπθη πνουἹά μὲ (Π.}) ἐπαὶ {πὸ δηΐϊπιαὶ τνν85 δεσίαα 

]οῦ, 5ο {παῖ ἢ οου!ά τεδαγ ἰδαγη ἔγοπι ἰἃ τπ 6 Ιςββο ἰηϊθηάεά. 

Τῆς νογάβ πιυδὲ βίδηα οἵ [41] δοσογαϊηρ᾽ ἰο {π6 1655 οὐ ργεδίεγ 

τὶ ραὐτν οὗἩ ἴπμ6 ροοῖβ πιείγεα: Με. ϑρξέ. οὐμιε ἽῸΡ δ58 νν6]]; Ὀυΐ 

τη (Βυ.} ΠΥ Ιοβα ἴῃ βυρροτί οὗ (τ, ἀπά τς ᾿ἴπε Ὀδοοπιε5 

ἴοο 5δοτί. 

1ό. ὙΥΥΉΣ] οὐἱγ Βεγα : οἵ, ὖ, παυοί-οἰγένρ, ΤΥΦ, ολαύνε: 
ἔγοπι “Ἱ' ὙΦ οοπιπιοη πὶ Αγάπι. ἴῃ ἔπε βθηβα οὗ δέ Μγγρι, σέροηρ (οἴ. 
ΗΘ. την ,“ήρνιπιθες ἴὰ ἃ ὈΔά 5εη5ε, τζμδδορηρδε). ΝεἰΖειείη 

(αρ. Ὠεϊ.), βοννανογ, νου γεπάογ ςηφρογές οὗ μἰ5. 8611 (2.6. 88 
Ῥοπαβ οὗ [πὸ ἰοΐηβ δηᾶά βῃπου]άθγβ), οοηηδοίηρ ὙΦ ψἰτἢ Ατγδῦ. 
σαν, ἃ σωῤῥογέ οὐ ΏϊοὮ ἃ τῃΐῃρ᾽ γαβϑίβ; Ὀυϊ {π6 Ατγαῦ. ὑϑᾶρο, 

85 ρίνϑη ἴῃ [,8η6 (13.280), 4 Ζλζηιρ πον τολίολ ὁπ ζΐδ5 Ο» οἱΐζς, ἃ 

οομολιγανηα, δοαείσασ, ἐλγόμο, εἴο., ἀοαθβ ποῖ βυρρεβδὶ δηγίμίπρ' 

τ βαΠΊ] ηρ ἴῃ6 τωῤῥογέϊηρ᾽ δογιος οὗ δῇ δηϊπια 5 θοάγ. 

17. Υ9ΓΠ] ἔτοπι ἘΠ Ὁ τὶ βλες., ἴο δοτοῦν, ἄδῤγέος (6... συῖπρ'5, 
φος. 1588 135), ὀγίμρ' οτο, αδαοο ((οτ. 265, ἰῃς ἀδν οὗἉ υἀρ- 
πιοηΐὶ ν}1}} σὄαςο ἴπ6 ργουα); Βεγε, ἰξ β66πι5, βοιηδννδδΐ ποῦ 

Βοπογαῖν, ἴο δοηά (ἘΠ, ἰο ἐἴδεΐγ6 τ ἰ'δλες., ἴο δ αἰξορεζέυα ἕο, ἰ5. ἃ 

αἰβεγεηϊ τοοῖ δἰτορεῖμογ: Ὀγ.δ δ 178, Ρρ. 226, 231). 

ὙΤΙΒ (ἀν.41}} Ξε ὁϊτ, ἐλήρὰς (Αταπι. ἽΠΒ, δαεέέοιἐέ τε ἽΦΕ, 
ων. 2ι Ὁ; δηὰ 50 Ἐ πογα ποενὶ ἰδϑιουϊογυπὶ οἷιι5 ρογρί οχὶ 
βυπῦ). 

18. ὙἼΔ] Ὁ) 15 [πΠ6 οοπιπιοῦ Αγαπὶ. ψογὰ ον δοηδ (6.9. 
Ὁη. 65, ση. 233 Θ), θυΐ ταῦε δηὰ ροεῖ. ἱἰπ Ηδςδ. (Οση. 4919, Ρε. 
13 ὉΠ ΌΛ ΠΝΘ) ΠῚῊ, 2516, 2 Καὶ. οἱδ [] ἢ). Ηον ἰξ ἀϊθετιβ 
ἴῃ πηοδηΐηρ' ἔτοπι ΟΥ̓ ἰ5 πποογίδίη : ΕΝ. ἐἕέγιὸς, Ἐν πὶ. γἐδς» Ηἰ. 

Βυ. ΟΠ6., δἴϊεν (ἃ (ῥάχις), τεαπάδνγ λὲς σϑέριδ, οδβεγνίηρ (Ηἰ.) ἐπαὶ 
118 5 ἑανουγεά ὈΥῪ (πς 5ίηρ. δ᾽00, δηά γεραγάϊηρ' {π6 Ρῇ. γ 
85 ταίεγγίπρ᾽ ἴο {6 βεραγαΐα νογίεγε: θαϊ ἴπδγὰ 15 πὸ βξυρροτί 

ἴογ {πΠ15 τεπάδγιπρ : ἴῃς ροεῖ 15 μασζαΐγν {κοῖγ ἴο αν ἱπουρῆι οὗὅἁ 

ἴῃς βαραγδία νογίθδγρ ; ἰῃ 84 οοπιρδγίβοῃ ἔποσγα ἰ5 ηο αἰ δου εν ἴῃ 

186 βἴηρ. δι; ἀπά τῇς ϑυιίδο Ηδχ. ὄχργεββεβ ῥάχις ΌῪ ἴδ 

δρθοῖβα Ἶ ς. Σόμψ ἐπ δασάδοηο. 
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᾿Ω 1] 6 “ἴα Αὐ. ἰβ ἰο ἀαρερηϑν ομέ (ἢ ἃ Ξεσοηάδατγ τοοῖ 

ἔτοαι οἰ, ἴο ῬῈ ἰοηρ, Ὠε].}; δπὰ Αὐ. νπαρηη ἰ5 ἴγοῦ, οὐ ἃ 
βΒΨΝογά, δεαίοη ομἕ ἐμέο ὦ ἔορηρ' σλαβό (πὲ, 3021 ; οἷ. αἷβο πε 

26“. οἵ Νεσβνδη, 845 οἰϊεά Ὀγ Ὀς].); πεηοθ ἔνρο, ἃ δα» οὗ πιείδί. 

Οἱ. ἃ 500, τ 5. 1γ9 (ΜΠ) 900 τε Πυὴπ. Π13), δῃά πα (ὑῦθὉ 
ἈΦ, (νατίαπεβ ΟΡ ΟΌ, ἈΓΆΡΘΘΣ, ἃ τοσζρλμ) : ἴδνγ, ΟΆΨΒ. ἢ. 
28α, δ). (ἃ σίδηρος χυτός: Σ᾽ ὡς συμβλήματα σιδηρᾶ. 

τοῦ. (1) ΞΕ, ἰπ νίενν οὗ τῆς ιερεέσδ, ΕἾ", σϑῃ ΟΠ Ὅ6 σογγεοῖν 
τεηάδετγεά, “[μοεῖ Πἰπι πὶ πιδάς Πἰπὶ Ὀγίπρ᾽ πεᾶῦ 5 5σψνογά (ἴο 
αἰίδοῖς πἰπι)}" ἸῊΠ (1 τῆς ἀοδένε ρῖορ. ἰ5 τἰρῃξ; Ὀαϊ νυ ἡ, (3) 
δηά (4)) ΜΠ Ὀ6 ἀπ ἀποπιαίοιιβ ἔογπι ἔοσ ἸΠΈΨ (οἴ. πε γαγα ἸῚ 
ΌΥ {π6 5ἰάθ οὗ ἸΠ5Ὶ: Κό. 32ο3ῦ; δηά δ5 ἴδε αγί. στῆ ἃ ρίςρ. 
παϊυγα!γ δχοίυαβ ἃ μπορμέμαζ 8[. ἰη ἴθ φψεμήθε (6-Κ. 
τόρ α.}, π6 1--- 1 6 {πὰ τυϑγδαὶ 5ξ. ἴα ἴτας σοομφραίέυα (85 

ἰὼ ὅπ ΣΝ ΌΠ, Ῥᾳ. 1883, ἸΠΣΡΠ, ργθη, εἴο. : 6-Κ. 1τ2γὲ; Κῦ. 

4.5.ὃ).. (ἐ. ΠΎΡΙῚ, θη. 1ττὖ, (12) Τηὸ οοπιπιοη τγοπάοεϊηρ' 
(νυ πίοι Ργορευῖυ τεαυῖγεβ 3) ἔογ }}) ἰ8 (οἴ. Ἐ αυἱ ἔδοϊε 
δαὶ Δρρ σαδῖς ρἰδάϊιπι εἰ.5), “Ης τπαὶ πιδάδ πἰπιὶ δγέμρεζλ 

πσαν ἰθΒ βινογά, {.6. ἔαγηΐβῆα8. ἢἰπὶ ἢ ἰΕ (80 ΕΝ Ω1.), {πὸ 

“ϑνογά᾽ Ὀεΐηρ ἰαίκεη ἃ5 ἃ ροείίοδί ἴθγπιὶ ἔογ {πὸ ρονογῆι 
ψεᾶροη ψηΐϊοῦ ἴῃς ΠΙρροροίδηγιϑ ροβ865565 ἰῃ [πε ἐογπιϊ δῦ! 6 

ΔΙΓΆΥ οὗ ἰοηρ β8ρεαγ- κα ἰῃοίδουβ δηά ουγνεὰ οἰ ίβοϊ-οἀροά 

οδηΐπαβ οὐ ἔυ5|κ5 " (οἴ. Ηἀϊ. ἰϊ. 71, χαυλιόδοντας φαῖνον), ποῖ 
““τροῖ ὑρ γϑηΐς ρίαβϑβ {πὸ δῇ ρτίσυ!αγαί ἱπιρίεπιεης " (Ξρςγοί. 

Βνὰ.10. ς.Ὁ., Ὁ. 7228), ἀῃ!ὰ ““5ανοῦ, 85 ἱξ ἢ βἤθδγβ, ἃ ἐοἰ γα Ὺ 
βίουξ βἴθηι" (γοοάϑ, 2... Ρ. γ7γ61 3.). Αηά Νίςδηάεν (7Ζ σγίαοα, 

σδδί., αῤ. Βοοβατί, 11. γ61) ἀεβογίθεβ ἴπ6βε ἰδίῃ δἃ5 ἃ ἅρπη 
(εἰοκίδ): Ἢ ἵππου τὸν Νεῖλος ὑπὲρ Σ᾿ἀϊν αἰθαλόεσσαν Βύσκει, 
ἀρούρῃσιν δὲ κακὴν ἐπιβάλλεται ἅρπην ; οἴ. Νοπηυπ, Φίοηνς. 
χχνὶ., Αἰχμῇ καρχαρόδοντε διασχίζων ῥάχιν ὕλης. Βαὲ το 
ὀνίηρ ηθαν, {πὸ δῇ οβεγίηρ, οὔ δὴ δγίϊοίϊα ἕογ ἕοοά οὔ υ56 

(1 5. 139 239, 2 Κ. 4ὅ, απ. 2775), 15. ποῖ ἃ παίιιγαὶ ἜἼχργεββίοη ἴο 
υ86 οὗ ννῆδὶ 5 8η ἱπίαρταί ραγί οὔ ἐπε δπίπιδί᾽ 5 ἔγαπιε. (3) ὅσ 
Πᾶ5 πεποιημένον ἐνκαταπαίξεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ (ςἴ. 
ἴδε δαάϊείοη ἰη 4135 (π) -- ἸΆῬΠῸΡ Ὑὔλη, ἐλαΐ ἐς νιασδ 70» ἀέρε 
21αν τοί, ἐ.6. ἴο Ὅς Υδῆννεδ᾽ 5 ραγεπίηρ (ὑπὸ τῶν ἀγγ. αὐτοῦ 
Ὀαΐηρ ἃ τεϑα γ ἱπεο!] ρα ραγαρῆγαβα ἔογ ὑπ᾽ αὐτοῦ) : οἴ, (ᾳροη 
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οπα νίενν οὗἩ 115 πιεδηϊηρ)ὴ Ρβ. 1048 ἸΒΡΠ ῬΥΣ ΠῊ ΠῚ (δι ὃν 
ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ). 80 Με. Β[.1. [1π ἔανουγ αἱ ἰεα8ῖ οὗ 
{π6 Ρᾶ55. ραγῖ., ποίε ἾΦΨΠ ἴπ {πα ϑἰπιαγ ν, 4135.] (4) Η μι. 
(1890) επιεπάεά Δ 3) ἸΏ, τολίολ ἐς νιαθ δαί δ6 σλομία 
ἄνατο πόαν ο (Ὁ) Ηΐ ἐγ» ἰαπα (Ὁ), ἱπιργονεά βοπιαννῃαὶ ὉῪ 

αυηκεὶῖ, δολό μ. Οἦαος (1895), Ρ. 62, ἴο (5:0) ᾿ΔῚΠ δ) ὝΌΠ, 
«πολίολ ἐς τπαδ ἐλαΐ λδ σλοιία ρουόνηι ἐλ6 (Ξὶο) ὧνν ἰαπαᾶ, ἀιὰ Ὁ 

Αἰεβθῦγεοδι (πη ἃ γονίονν οὗ αὐηἶκε! 5 ΌοοΚ, ΟΟΆ., 1895, Ρ. 595) 

ἴο ἸἼ3Π δ) στ, “«ἐλαΐ λδ τὐοιἑα ρουόννι Ἀϊβ ἔα! ον 5," ἐ.6. ἴῃ 6 
οἴδαγ δηΐπηαῖβ. 522, ποννανθῦ, ἰπ ἴδ ἔδενν οᾶβεβ ἰῇ νοι ἴξ 

Οσουγβ ἃ5 ἃ νεγῦ ἴῃ (αἱ, ἰ5β ἃ βίγοηρ ψογά, πιεδηΐηρ ποῖ ἴο 

φουεγη, Ὀαὶ ἴο 2γ65ς δαγα, ἃ5 ἃ ἀερίογ, Ὠϊ. το Ὁ 12, οὔ ψογκηίδῃ, 

15. 585; Πεποθ Ὀυ.᾽5 ΛἼΩΠ 5 ὙΠ (σμ6. 5,8. 521, Ὀείξογ, 
Ἐ550), ο δε ρουό»ηον οἵ, εἴο., 5 Ῥγείδγδαθ!ε, βσγηϊδοι δ! 85 τινα! 
8ἃ5 ἷπ πιδδηίηρ; ἴογ 5, ἐπουρἢ ἰξ 15 ἐπε ννογά υβεά οὗ ἃ ἐσεᾷ- 

τιασίον (ἔχ. 37 α].), ἀπά 5ἰρηΐῆεβ ργορεγίυν ἃ λαγα, ὀχασέέμρ τυῖον 

(15. 212 οὗ 145: 4, Ζεο. 95), ἐχρύεβϑϑεβ ἴα ἰάεα οὗ ρυυερηον, δἱ 
Ιεαϑὲ ἰῃ ἰδία ΗἜἊρ. (Ζεο. 1:ο"---ογῆαρβ αἷβο [5. 6017), υἱίποιυξ 
ἈΡΡΑΓΘΠΓΥ (5 θα οοπηοίδιίίοη. Βα., ᾿πουρῇ ἢα ἰεᾶνεβ {π6 

᾿ἴπῈὸ υἱπϊγαηϑίαϊοα, 566 π|5 (ρΡ. 245) ἴο (πίη! {Πὶ8 επιεηἀδέοη 

Ῥτοῦαδίθ. Τῇῆε ἐπουρῆς σεγίδιηἷγ (ΠΏ υ.) ἔογπιβ ἃ ροοά ραγαδ!!εἱ 

ἴο 5. 

20. δ) ἽΝ ὉΥΠ ΑΡῚ 2] δῈ3 ἔοσ (ἌΣ): ποῖο ἴῃ ργϑοθάϊηρ ". 
᾿νε), ὄγέηρ, τε δεαν; οἷ. οἔ ἃ ἴτεε, Ηδρ. 219 αἱ. (Ζεχ. ὅγια, 25), οὗ 
πὸ πιοιηΐαίηθ, 85 εγο, Ῥβ. 728 ὩΡΡ ὉΔΌΝ ὈΣΠ 2 Ὁ, ,“ν, 

Βονενογ, ἀρτθαβ ΟἹΪΥ νἱἢ (2) ἰῃ ν.1ϑ (υ. τωρν.), ψίοῦ, Βονανεγ, 
ψὸ δανα δεδῆ ἴο δα ἱπιργοῦαῦρῖθ. Ῥδγῆδαρβ 45 πὴ, Σὺν 2.λε 

2γοάμοο οΓ ἐλα τιομραΐρης ὧἀδ ἰαζοίλ ἐο λύνισο (Ὀ.), 15. τίρδε; 
Β6.᾽5 οδ᾽εστίου ἐμαὶ Ὁ πρὸ ψόυἹὰ θ6 Ἔχρδϑοίεά ἴῃ τπὶς βθῆβε 18 

Βαγαάΐγ οορεηὶ. τ. ἔογ ὩΣ νουὰ τεδὰ Ὠνδ", δηὰ 56. ὨΣΊΠ), 
δηά ΟΑἰεβθῦσ. ἕοσ δ ὑτὩνλ ὨΝΣ ΓΞ 3: Βαϊ ποπα οὗἩ ἴπεβε βιρ- 

δεβιίίοηβ ἀρτθοβ τ Ὁ; {86 Ὀεαβίβ οὗ ἐπ εἰ ἀο ποὶ ““ ῥίδυ" 
ἴῃ ἴῃς τίνουβ, [Ιπ ὃ Ὅυ. οοπείπιιε5 δὴ 31; ῬΠλ ΠῚΘΠ ΠῚ δ5., 
“Αηὰ 4811 ἔπος Ὀεα5ῖ5 οὗ ἴῃς Βεϊά ἀφ ογωελοίλ, 31 Ἀπ ἐλογε,᾽" εἴς. 

(ρπ, ἃ5 Εχ. 3οδό᾽ ; σοπιπιου ἱπ ϑγγίδο, ἂπά οἴξεη ἔογ συντρίβειν): 
τῆϊ5 ψουἹά Ὀ6 ἃ ργοοῦ οὗ ἢἰβ ἀοπιϊηΐοῃ ονες οἴδιεῦ δηϊπηδ]β (ν..9Ὁ), 
πὰ ἀρτϑὰ σὰ 3, 5.11, ἴῃ τη 15 {πὸ ἔπαγε βεαπιβ ἴο 6 πὸ 
5 Ποῖος τεάβοη ἔοσ ἀδβεγίηρ ΔΗ͂ : βυοἢ ἃ βίγοηρ ἴδγηι 18 Βασαγ 

45 
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δεγα Ἔχρεοίδεά; δηά δἰ Ἷ ἰ5 ἴῃς υἀδι4] ΗδΘΌ. ψογά ἔοσ Ἴχργοβϑϑίηνρ 

ἴῃς ἰάεα. [1ν. Ὁ γανα ργοοῦ οὗ Ὀεμεπιοῖμ᾽ 5 ἀοπιίπίοῃ, κ 45 ψεἱ] 
85 ὃ ΡΓΟΌΑΡΙΥ Ἔχρτγεββθα [Πἰ5 : 50 αυ. (ϑολδῶγι με. Ολαος, 64), ννῆο 

τεματάβ ΠΊΦΙ ΠΥ 09 85 βυδ). οὐ Ἰδζυ: ποῖ αἷβο ἸΨ ἔου Ν᾽, 
Ρτοροββά νι ἃ ἢ ἱπ Β6..] 

21. ὉΌΝΣ] ν 3}; τ Αγ. ἘΞ ὅ5γγ. Ἀν, {κε ες 

υὐλ Ξ Σ; 566 Ὦγ., Ζδριϑες, Ὁ. 223. 

ΤΊΚ3] τϑαρερ οὐ. στοαρ» φγομηά: 811, Ἐχὶς, 4711} 1 (οἴ. Υ3, ἃ 
σιοαρ» δοέίονε, τηΐγε, 7ετ. 4851): Ζῇ ΝΞ, 811, 15. 1413 (ΓΥ3 
ΤΟ -- Ὁ Ὧ)8), αἱ. 

22. ΠΝ ἴοσ ἴδε πογπιὰὶ ΞῈ, αὐτὰ τεβοϊατοα οὐ {δε 
ἀαριοαξίοη, ἃ5 ὅθ, 2οἿ (η.); οὸν, 7ετ. 6: ςἔ,. ᾿ῬΌΨ, ὝΠΣ, εἴο. 
Νοῖο αββοπᾶποθ ϑτῃ ὈδΝν, 85 45 [ἰ ΤφοΥτε Εν γεδα] οὗ γι) σἱτῃ 
ἽΠ320". ϑγηϊδοιίοαδιγ, ὑὸν 15 δῇ δοοιιβ., ἀδβηΐηρ ἰπ τδδὶ σαρδοίτν 
{Π6 Ἰοΐιι5-ἴγααβ σονεῦ Πίπι, “ὧς Πἰ5 5ῃδάει᾽᾽ [Βαϊ {8 15 γαῖμεγ 
Ῥοΐπεῖεβϑβ, με τερειεἴοη (αὔξεν 11) οὐ ΝΥ ἀπά πα βἰ πα δ τ γ οὗ 
ἼΠ5Ό) ἴῃ δ ἴο ἼΠ30) (ορ. 85 η.} ἴῃ ἢ ΞυϑρίοΐοιβΒ. ΕῸΓ ὈδΝν Ἰπ90" Πα. 

ῬΓΟΡοβα5 ὈΥΊΥΡ Ἵ9).] : 

23. ΓΟ) ρν 15 Ἔνεγγινῃεγε εἶβε ἃ ἴγαῃϑβ. νοῦ, πιδδῃῖηρ' 
ἴο οϑῥν»έςς, τοροηρ' (6.,,. Απι. 4}),---ἃαὶ νογῪ ἀουδεῆι ἤρατε ἴο τ.56 

οὗ ἃ γῖνεσ. ὙὍὴα 8εηβε ὀχορόίϊαρο ("ο. οχῖγα νἱδπι) 15 ἱππαρίπαγυ : 

{Π|15 5 οἰξεά ὃγ ΗἸ. (ἔγοπι ὙΝΊ πε) ἔοτῳ, ἀμμο, ποῖ ἀοε5 πιεᾶπ 
ἴο ἔμρηι αοίάε ἔτοτη ἴῃ8 γᾶν, δπά 50 ἴο σοΐ μηγωϑρέϊν (8ῃ6, 
2044): Ὀαϊ ἰξ 15 οἰϊεά Όγ Ἀεὶ. (ϑεαπιϊρῚΥ ΌΥ δὴ ονεγϑίψ μι) 85 

16 τοοῖ-πιεδηϊηρ' οὗ ρῶν, εὑ; νοῦ τα! ν 5ἰρηῆεβ σολαοί, 

ἀείδει, ἀδαέξες ἡμΐ2 ταὶ: ἴο ἱεχοοσά δομραῖς, δεσλανο ἐν» »ποάεγαίείν 

απ υἱοϊορέζν, ἄτδῖ ἴῃ ἃ ρἢῃγϑὶοϑὶ δηὰ ἰπθπ ἴῃ ἃ πιογϑῖ βθῆβθ, ἰβ 

σΟΠΒΘαΌΘΏΓΥ ἃ ρυγεῖν ἱπιαρίπαα πιεδηΐπρ' ἔογ ῬΨ. Ὁῇὴα ἰοχί ἰ5 

ἴπυ5 νοῦ ἀουδια!,. Ἀυ, Ρίν, ἄσελός (λογαμείῶνσε), ἴῃς Ιάδα 
δαΐηρ ποῖ ἴπαΐ οὗ ἴῃς τίβίηρ ΝΙε, Ῥυὶ δαὶ οὗ ἃ πιουηΐδίη 

(Ραϊδβεϊπίδη) βἔγδαπι, βννο !Ιεη ὉῪ ἃ βυδάδη βίογηι, ἀδϑϊηρ,, {πὸ 
ἃ ΜΙᾺ δηΐπιαὶ (Ργ. 28:5), αραϊπβὲ ἔπε βἰεδερίηρ τιοηβίεσ. ῥδ᾽ 
11, πούνανογ, οοπιθ ποῖ (45 ἀρραγεπεν Πα.) ἔγοηι ῥβην', ἰο οὐέ᾽- 
οτο (11. 255 ΦΥΡΗ ὈΞΡΠ ἸΡΤη, 418, Ῥᾳ. 6519 ΠΡΟΤῚ ὙΠ ΠΊΡΕ, 
απ τεαζοοέ ἐξ ἐο ουσγήοτο 1), Ὀὰϊ ἔτοπι ῥ᾽, 65. οἰέφοιιγπέβ, σέδ- 
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ομνείλαυΐί, οἵ Ἰοσυιπί5, 11. 25 ἸΡΕΝ ὝΣ, 15.334 13. Ῥρ Ὁ.39 ῬΘΌΣ, 
“«Δα ἰηβῖδγ ἐμοιγείοτιῖς ἰοσυδίατγιπ), ἐπομγγίζ ἴῃ δδπὶ " (ργϑαάδη), 
Ναξ. 2ὅ οἵ ομιαγίοιῖβ, γωελύρηρ᾽ οἵ ἀαελίηρ ἐο σπα γγο, ὙΌΤΤΙΝ ΓΥΌΠᾺ 
ΤΑΔΙΤῚΩ ἈΡΟΡΕ 35: ἴῃ Ῥτ. 2816 »Ὺ σ Ὁ ΡΥ 2 Ἢ ὯΠὺ ΣΝ 
ὅι Ὧν ὃν, [86 βεπβε γαπρίέμρ (ΕΥ͂Ν.---ουρρεβείηρ ἃ πιοζὰ βία 

τηονεσηοπὲ ἔμδπ ἰ5 ἀεποῖεα ὈῪ Ῥρ), οἵ σἠζρϑξ εἱοὰ (Ὠ α.), ἔον ῬΡῸ 
566Π15 [655 ΡΥ Ό Δ ]6 ἴμδη ἐπδὲ νυν μὶοἢ---ποινενεγ οδεαϊηεά---ΠρΡί 

Π85 ἴῃ 15. 293, Ῥ5. 1ογῦ, νὶΖ. ὁαρὸν 70» γοοά (5ο αε5. Ὀεὶϊ. 
Ἐτδηκεπθογρ). ὙΠαβα αγα 411] ἴδε οσουγγεποεβ οὗ ῥρῷ : ἴδε 

οορηδῖα ἰδηριαρεβ [21] υἱβ : δηὰ ἔπε ὀχαοέ 5μδάς οὗ πιοδηίηρ' 

ἐχργαββθα ὃγῪ ἴξ, οὐ ψ μεῖπεγ 1 νου] πᾶν Ῥεδη υδεὰ οἵ τνναῖετ 

ἡἀατλένιρ᾽ ἀρ αἰηβὶ δηγιμίηρ, Μὰ ἀο ποῖ πον. (ἴ π65 ἐὰν γένηται 
πλήμμυρα, ᾿ιεποα Βε. ΚΒ ουορηοτοσ. ΨΈῸ ἰϊβεῖ ἄοεβ ποῖ 
οσσυγ ἴπ ἐπε ΟΤ., πβουρῷ τς ἀοτίναϊινεβ »ἘῸ' (Ὁ. 4319 1) ΠΡΟ 
(2211 χ85ι, 2 Κὶ. 97, 15. 6οῦ, ΕΖίκς. 2619 1) ἄο, θυ πηο5Ε}γ ἴῃ {πε ἢρ.., 

ποῖ ἴδε [1{. (5ο οηἷγ 10. 2211} 2886 Ὁ ΠΡΒΦ), 56π56 οἵ αδ-ὠἐπαανίξα, 
“ρυηπάδησε,᾽" ἃ σΟΠΊΡΔΏΥ Οὗ πιδη οἵ δηἰπ|δῖ5 : ἰξ οοσυγβ, πονν- 

ὄναγ, ἴῃ ὦ (Ρτ. 319 ἔοσ ἸΧΒ᾽ Ὑ32Ρ᾽ ΦΎΥΠῚ, 515 ΠΥ ὙΠΣΨΌ ἸΧ8)), 
δῃὰ 15 οοπιπίοη ἰη ϑυγίδο, 6.9. ἔογ ΠΒΚΉ, 1639, Δηά ὙΡῸΠ, 11. 23.418. 

δηά οἴ ἃ εἰνοῦ ονεγῆἥονϊηρ, [,δη. 4ποοα. δνν. ἰ1ϊ. 244. 2, ΝΝν ̓5ά. 

115 πολλὸς Ἰσω; 566, διτίπετ, ΡΘ. 4260 Η. ΤΒοιρῃ δα 

ροββί δι Πν οὗ (ἃ ραγαρβγαβίηρ πιυβδὲ ὃς γεοϊκοπεά τ], 51} ἴῃ 

νίενν οὗ πα υποογίδϊ πεν αἰϊδομίπρ' ἴο ἐπ6 ὑδ56 οὗ δῶν (νυ. σωρνγ.}, 
ΨΒΦ 15. ἃ νεγὺ ρίδυβίδ!8 επιεπάδιίοα. [6υ. »ῆθ).--, ἐεομηΐοδὶ 
ἴδγηι ἔογ {πε (ΠΠ|Πηρ΄ οὗ [πε ΝΊ16, Απιὶ. οὅ.] 

ΤΙ] 566 ου 388, ἀτγ. "3, σῤῥνοαολός έο. 

Ἵ] τε δπιεηάαίοη δ᾽ (ὙΝΊποίκίεγ, Β6.} 15. ἀππθοβββαῦ. 

[ὉΒ6. ἱπ Φ,δΒέ. 2576 ἔογ ΓΤ Π" γεδάβ 173 Ἴ2ν. Οπ γῆγτηπιῖοδὶ 
δτιουπάβ ψὰ πιῖρδξ γαίμεγ οπις ΓΤ}, τεάυοίηρ, {πε ταγίππι ἔγοπι 

41:4 (2115 η.} ἴο 3: 3, ἃ γεδυοσ(ίοῃ 8150, Ρυιῖὶ οἰπογιννῖβε, ορίδϊπεά 
Ἐγ αυ. (5εε οη 3).] 

24. Ὑ5 53} Β "Δ 15 ἴῃε ΗδεΌ. τάϊοπι ἔογ ἐπ δδ ἐέϊρεαέζονι, 

ἡ μάρπιοσμέ, ορένονι 9 (5ο Ἄνεπ ἱπ Ῥγ. 1): Ἔ Ὁ} (Ὀι. 45 δηά 
οἴϊεη) 5 ἰάϊοπι. ἔογ ἐπ ἐλθ σἰρῆξον Με] υἵδτο οὗ; διὰ δ τηυβὶ Ὀ6 

τεβίογοα ἴῃ 1 5. 2114, ΕΖγ. 312, δηὰ (1 Υ} 5. σογγεοῖ) ἤδσα, 

“Οδῃ οπα ἴδε ἢἰπὶ δεΐορε ἀΐξ ὁγες" (τ “" ψ ἤδη δα 8 οὐ [πε 
ναΐοι," ΕΝ.) Ὑπετα ἰβ πὸ μποϑαῖ ἴο οἤδηρε γ)} (ψΒίοἢ ἰ5 
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αἰγοδν ἐχργεβϑεά Ὀγ Θ): 511 ὮΥΞ, τοί δαγὸς (οἴ. οῃ 55) 
τῖρῆς 6 τεδά---αἱ ἰεαϑὶ 1 [ἢ πιδϑο., δηὰ ποῖ ἴῃς ἕδη. (Απὶ|. 45 
ΤΥ), ττδ5 ἰῇ α56 ἔογ δῃ γι βοῖαὶ “" τποτη,᾽ οὐ Βοοῖς (ϑβρέϊκε, Ὀαγῦ) : 
Ῥγ. 225 ΕΒ; ἼΥῚ5 ὉΥ͂Β ΟΣ ἰβ παγάϊγ ἀδθοϊβῖνε ου ἐπε ροΐηϊ. 

ἊΔῚ ὭΣΤ Ὑ))}] ὅτ (οτ γαΐμες Θ) ἐν τῷ ὀφθαλμῷ αὐτοῦ 
δέξεται αὐτόν ; ἐνσκολιευόμενος τρήσει ῥῖνα; Ὑδε ᾳυεκιίοη [1 
βυοῃ ᾿ν85 ἰπίεπάδα] πυδὲ Ὀ6 ἱπαϊσαίεά ἴῃ 3 Ὁγ (ἢε ἴοπε οἵ ἴπ6 
νοΐοο : οἷ. 15. δ8ῖϑε (Ὠεἷ.), δηά α-Κ. τοῦ: ἴδ ἰηβεγίοη (Βι.) 
οἵ ΜῈ Ὃ (ποῖ πιΐρ ξ μάνα ἐδ ]]!6η οὐ δέτογ 178), Ἡῶο ἐς ἀθ ἐλαξ 

. (1319 41.) οὖ... ὃ Ψψουϊά πιαῖκε ἴπ6 αυδϑιίοα ποῦ ροϊηιοά 

δηᾶ ἐογοίδς [δπηἃ ταπιονα ἴδε δοπογπιδὶ σαγίμηι (2: 3: 566 
Ἔονγηρς, τῇ6 8.) οὗ 3}]. [Βιὲ ἰξ 15, οὗ οουγβε, αυϊΐα υῃοογίαϊπ 
νυ Ποῖπογ ἃ αυδδίίοη νν85 ἱπιεηδεά ; δηά, βίποας ἴδε τυδοίο οἵ ἴῃ 6 

τεϑῖ οὗ ἐπ βεοιίοη (16.383) 15. ἀδβογὶρενε δηὰ ποὶ ἰηϊογγορδίίνε, ἴἢ 
5 ποῖ, ρεγῆδρϑβ, νϑΎῪ ργορδῦ!6 {πδὶ 1 ννα5, υ1655, 845 βοπιὸ ἢανα 

ΒυΡρροβεά, ἱἰ 5 ἃ αιἰϑρίοδά ἀἰΞεϊοἢ οἵ ἴῃς ἐο]]οννϊηρ᾽ ἱπίεγγορ αἴϊνε 

βεσξίοῃ οἡ ἰανίδίμδη. [1 15 11|ςοῖγ ἐπουρἢ ὑπαὶ 390 15 ἀοέδοξνε; 

Ῥυΐξ [50 δαί 18 πιϊβϑίηρ' πᾶν αὐἱΐα 45 ψν6}} πᾶνα ρίνθη ἴο ἴπ6 

ἀϊπιϊο ἃ πορϑίνα, οσ ἃ βϑυ 1! 80]6 ροβίεἶἰνα, 85 δῃ ἱπίδγγοραίίνε 

οδαγδοῖοσ. Τδα ργεβεηΐ ἀπάτα Ὀγανὶ οὗ 335 πχὰν 6 οοηπεοϊοά 
στ τπ6 ὑπάπα ἰδηρτη οὗ Ὁ: 50. αὖυ. ψῆο δηάς 33 δἱ {πὸ Ἢ 

(ἰκθη 8.5 τὸ Ἵ.)2) οὗ ΤῸ, δπὰ βδὲβ ἰπ ἹΤῸ δδ ΓἹ 186 οοιτυρὲ 
δερίπηΐϊηρ οὗ 38 πνῃϊοῖ, Βα βυρρεβίβ, ἀδβου θεά (Π6 σερίυτα οὗ 

Ῥεδβεπιοίῃ ΒῪ Οοά (Ὁ). Α ποῖ ἱπιροβϑβίδί6 αἰἑεγηδέναε ἰ5 ἐμαὶ 3 
οοηδίϑίβ οὗ οογγυρί νατίδηΐβ οὗ οἵ ρίοβϑες οῃ Ῥξ : ποίβ ἣδ Ἦν, Ἰὸκ 
36: 2Ρ5"39, ΡΠ 5; ΟΨΡΊΌΣ 35, ΠΊΠΣ “5; ὉΠΡῸ Λ}2 35, Π5Π2 ἼΌΩ Ὁ. 
Ετοπὶ (τ ἐπ ν. νγᾶ5 δρϑβϑηΐ.] 

5] οοπίγαβε “5 385, ὙὍὙπὰ 2) ἰπ βυσῇ οϑϑβεβ ἰβ υϑυδῖγ 
τεϊαἰπεά ἰπ ραυβε (α-Κ. 66)), Ῥυξ 566 αἴβο 6ζ. 36 5). 

ὮΝ] τά. ΒΕ, Εογ ᾿᾿ ΚΙο., ἱπροϑηίϊουϑίν τοάϊνίϊηρ (μ6 
ψογάβ, ἸΒῈΞ ἢ)" ὯΝ ΕἾ 03; Ῥαΐ ποὲ ΟὨΪΥ 18 ““βυοῖς" ἱποοῦ- 
σταους ὙΛΙΗ Βοῖπ ΘΡ ἀπά ἸδΝ3, Ῥυὶ (86 ἰδουρδὲ ἀοαβ ποῖ 
Βαγπιοηΐζε τ 3... 

25. (Ενν. 41) ὙΠ] πὸ χυεβιίοα 11 θὲ ἰπάϊοαϊεά ὉΥ 
1πΠ6 ἴοπα (566 ν.3 η.): Ηἱἰ. Ηΐηι. Βυ. συ. βυρροβε ἢν, ἃ 
Ῥδγίϊοῖς σδυρ ρεβίίηρ ἃ αυεσδίίοη, ἴο βανα ἄγορρεά οιΐ αἴτεον ἸΒΝ. 

Μογε ργοδδϑ!γ ἢ ἰἰ56ῖ ἢ85 δοοίἀθηΐδιγ ἔα! ουἱ, [Μ5 3 "Ὁ 
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᾿ΠἸΨΌΠΣ.} 1π ἼΦΌΠ ἴδετα 15 ρεσῆαρς (Εν. Ὀεϊ. Βα. [δὲ 566 ΟΒβ. 
Ἐχρ., Τἱγ 1897; Βὲ. 520, τ. 3]}} δῃ δἰ υϑίοη ἴο {πε Ερ. ψογά ἔοσ 
{πε ογοσοάϊ!ε, γερὰ (επιβυμ), τυ πε γί, 2. ἐησαλ; χάμψαι 
(Ηάι. 11. 69) ἀπά Αγ. ἐρμιὰ ββεπὶ ἴο ῬῈ ἱπεχδοῖ γεργοάιυοιοηβ 
οὔ [Π6 βδπιε ννογά. ΑΒ Βιι. γεπηδγίζβ, ΠΟΘ 5 οἰβοινῃεγα ἴπ6 νογά 
υϑδεὰ ἔοτ ἀγανίηρ ἃ ἤβῃ ουῪ οὗ {πῸ τνναῖεγ (ΗδΌ. 116, ΕΖὶκ. 2952). 

[Βαϊ τα υ56 οὗ ἽΦΌ στ πονπ ἴῃ απ. 3738 ἸθντΠῖς νὴ) Ἰ9ΦΌ") 
Ἤ)ΠΟ) ἀπά 76τ. 3813 (ἼΩΠ [Ὁ ἸΠΝ ΡΟῚ ὈΘΏΓΙ ὙΠΟ Πὲξ Ἰ3ΦΝ) 5υρ- 
Βεβῖβ ἴπαὶ ἽΦΨΌ πιᾶὺ νεγῪ νν6]] αν ὈῬεθη υδϑα παίιγα!ν ( 18- 

οὐὔΐ ΔὴῪ Ὀἷδὺ οὐ τεἊωλ) οὗἁὨ ἰαγρα δηϊπιαὶβ, ἱπουρὴῇ να ἀο ποῖ 

Βάρρβϑη ἴο ᾶνε δὴ ἰηβίδηοα οὗ ἔπε ὑϑαρὲ ἰη ΟΤ.] 

ΤΊΞΙΠ] 85 15. τοῦ ΗδΡ. «δῖ, 

ῬὍΦΩΠΙ ΗτζΖ. εϊ. ργϑβ5 ἄόονῃ [15 ἰοηρὰς ἑπέο ἔπε 1ἴπ6, 80 

τὲ 11 Ὀὲῖ65 ἰϊ, δηα ἴπου τί δοϊς ἴο ἄγαν ἰδ παρ : Ὀαΐ [815 ἰ5 ποῖ 

Ῥτοραῦϊε. νρῷ, ποννενεγ, εἰβεννῆεγε οὗ τναῖοσ οὐμηζέμρ οὐ βὺ8- 

βἰαϊπρ,, οἵ οὗ ἃ βίοπϑ εἰμζέρρ ἴῃ ἴξ (Απ|. οὔ, [6Γ. 5156), 15 ἃ Ξοπιθ- 
δαὶ βίγαηρε νογὰ ἴο υ56 οὗ 2γέεείγηρ οτος τ᾿ 6 Τοηρτ : ἤδησα 

Βα. ἽΨΡη, ““σδηϑβῖ που δέρμα " Ῥαΐ [15 ἃ'50 ἄοεβ ῃοΐ ἀρτϑδ τν6]] 

ψἱτἢ ἴπε δηρίετ᾽5 πὸ. {ζ ΠΊΡΗ, 2έθροθ; Α συνδήσεις; Ἢ ἐραδὲς: 
[ὯΔ 50 Μίοϊ. (5ε6 αε5. 7Ζ΄δς. 1477) ἀρρεδϊϊπρ ἰο ἔπε ὅ54πι. 
»ΡῸ τ ΨᾺΠ ἴῃ Των. 818]. ᾿ 

ον] Ηοβπι. ὩφΡ, ἐπ συδπιϊευ εἴπερ τεβέμ ἔογ (1 τπ6 ὁγοοο- 
ἀἰ]6 15 τοΐεγσγοά 10) {δε χυεβε οηδοϊα ἰοηρι: θυϊ πα σβίγ. 80 

Ριοάυςεά ἰ8 αν κιναγά (5ες Βα.).] 

26 (2). [ΓΙ] ορ. ὈΤΙΠΞ, 2 ΘΒ. 3311; οἵ ἃ βοοῖ ἴον ποίἀΐϊηρ' 
οδρίϊνεβ ΠΠ 15 πιογθ σοΠΙΠΊΟΠΪΥ 56 ; 566 15. 2739, ΕΖίς. το 294.] 

27 (3). ΓΘ τὸν ἽΥ] ΟἿ τδε ορροΞίξε ἴῃ αη. 427 Ἴ)Τη 
τὴδρ πὰ, 

20 (5). ΣΦΡ ΓἽ] [6 -- ὥσπερ στρουθίον, νγεποα αι. ἬΠ5, 
Βα. (Ὀετεοτ) ΠΝ : δυο δὴ ἰηβεγίίοη ψουἹά οοπιρί εῖα {Π6 γα γίπηι 

ἴο 3:3 [2 ῬΠΦΙΠ ἴῃ δ πιὰ Ὅς τεδαὰ ψἱτἢ ἔνο βέγαββθϑβ, οἴμοι 

ννῖβε ἢ 15. 2: 2 δηὰ δάπιῖῖ8 οὗ πο δά αϊείοῃ ἰῃ ὃ]. 
30 (6). Ὑ ὙὙΘ.] 566 ου 6. 
ὩΤ31Π] ἴδε ἔοσηι (οἴ. Π39, δἴο.) βυρ ρεβ5 ἃ πιογὲ ρεγπχαπθηΐ 

αϑϑοοίδιϊοη ἵπδη Ἵ2Π, ὈΠΖΠ, [ΤῊς ἱπίετγορδίίοη ἰ5 σαγγίεἀ ου 

ἔτοπι 39 (ορ. 395 (Ὁ ϊ.): γεῖ 186 οπιίϑϑίοῃ οὗ ἔπε Π Ῥεΐννεθη 386-39 
διά 3: 15 δίγδῃηρε.) 
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31 (7). ΓΞ 1] οἴ, ὈΝ3Ρ, ἐλοννες, Νὰ. 3365 Ὁ. 

5] 56ε 26α. 8526. 
32 (8). ΠΡΊΓΓ ΡΒ] ψὸ βῃουϊά Ἔχροοὶ δι : ““ΤἈϊης οὗἩ τῃ6 

Ῥαίες, δηὰ ἀο ἰξ ποὶ δραΐη, ὉγῪ Ηεῦ. ἰάϊοηι -- “1 δου {πἰηἰς 

ἐνον ἴδου αἱ ποῖ ἀο ἴξ δρίη"; {Ππὸ ΥΠῚ ὙΣΨ ὨΝῚ τα “ἡ γου 
ἄο {πὶ5 γοῦν Ψ}}} [ἵνὰ": δαΐξ Ὁ ἰπ βυοῖ σαβεβ 'β δοπηδίπιε8 
οαὐιτεά ; 80 Ῥγ. 415 “386 πο (ἼΒ δ) υἶβε ἴῃ {Πππ6 ον ΘΥ65 . . - 
ΤΡ ἼῊ ΓΉΝΒῚ, 2δί ἐξ δ μεδϊίπρ' ἕο τῃγ πανεῖ,᾽" εἵο.,---ἰπ Εηρί. 
απαὶ ἐξ τοῖϊ δ, εἰσ. ες Ὦτ. 8 152. 1, 2 ((4565 Οὗ 8Δη ἱηροῖ., 
ἕο!οννεά ὈΥ δποίμεγ ἱπιρεζ. οὐ ἃ 7ι5βϑῖίνθ. ἴο Ὄδχργεβϑβ ἃ 

ΠΥροιῃ 5:5). 

ἩΡ΄ῚΣ1] ἴπ ραυβε ἔος ἢδίμ, α5. τοῖϑ Ἦρμ), 1. το (Η1.); οἔ, 
α-Κ. 294, όου. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΙ}. 

Σ- (0-11). Τα ραββαρὲὰ ἰ8 ἀϊ ῆοι], ἀπά 845 σίνεη τγἷβε ἴο 
ΤΩΔΏΥ͂ ναοὶ ρήῤα σεν νὲ πιδᾶὺ οοηβίἀδ ἔπεβε ἢγβί. [ἢ 1Ρ Σ' μα8 
καταβαλεῖ ἴοτ 90), νΜὨΪΟΒ βυρρεβίεά 50), ποῖ (48 Βε.) ἰο Ηουδ. 
Ψῆο [65 δ)», θαΐ ἢγβέ, ἰξ βθϑῆιβ, ἴο Μα. (Ρ. 202), δ. Χος ὯΣΠ 

50 (ΝΠ μῈ ὄνθὼ ἢυτ!---ῆρπι--ρδίηβὲ ΠΥ ἀρρϑαγίηρ 9); δηά 

50 νει. (ΝῊ πα ὄν δι:]---ἄρῃι---ραίηβε ἔπδηὶ παι 5ῃοοῖ 

μη ῬΕΊΘ, 2 5. 1132. Εογ Ὀὐφιῇ ὃ (τ Πα5 καὶ ὑπομενεῖ (ἴῃ οὐ 
αἰβο ἔοσ Ὁ), βδποθ Μα8. Ὀδϑδη, σεῦ ξ᾽οοῥδν, φοηεθ οὔ" φα76; 50 
γντ. (Η ἔπι. Ὁ ΟῚ δηά 7 1671 λένε οομμ). Οὐ. ἴῃ τϑος (.δολδῥ,μνερ' 
τι. Ολαος, ᾿Ὀ. 551.) ναπὲ ἔαγίδον, δἀηὰ βυρροβίηρ᾽ 403-41 το Ὀ6 
τηϊβρίαοεά, δηὰ ἴο δανε τείεσγεα οὐἱρίηδ!ν το Ὀεδοπιοίι, 5ιρ- 
Βεβίοα ἕον 4ι1.-ὃ: 

ἐδ" (ον ᾿ΚἼ}Ὁ) ῬΙΚΊΘ δ ὯΣ ΠΩ.) ἽΠΟΠῚΣ ΠῚ 
ἜΝ ΦΟδΟ ἸΏΠ Ὁ) Ὁ ἋΣ ΟἹ ἼκθῸ) 
πῃ τὸ ὈΌσΠ 59. ΠπΠ ᾿Ὀὔφη ἡ ἽΡΠ Ὅ 

“Βεδοϊ]ά, Ζδὰν ϑεἰξοοπδάεποο ΠΣ ἐτονεὰ ἔαϊβε, 

Ηΐ5 Ἰοοῖς (ογ, λές ἡεαρὴ οδβῖβ ἄονψῃ Ἔν ὦ ρυαῖ: 
(Απ δηροὶ βΒγίηῖκβ (βοδϑυϊ 510}}} ἴο βεῖγ ῃΐπι υρ, 

. Ἀπά ψῆο 5 δα ἴπαὶ σδη βίδηά Ὀεΐοσε ψύηῇ 

Ψνῆο Ἔνεγ οοηΐγοηϊοά λένε, σηε σαν ο7} τα7 ὃ 

ὕμπάον [86 ν ποῖα πεανεῃ, ποΖ οὔ." 

δ ἰ5 νοοϑ!ίσεά δὲ Ὁγ 9. (μηδ). Ἢ 5 ργεϑιπιδοῖν Ἢ, ἔγοπι Ἢ), ἴο 
ἔωρει σοί: ἰὰ ἄοεβ ποῖ οοπιηγχοηά ἰδεῖ; Ὀυΐ Ἢ) ΡΟ 5 ἘΧργ βϑῖν 
Ρυΐϊ ἔογιναζά 85 ΟὨΪΥ ““ οἴης βεῆς δεβοβίεάθηβ Ψψεγηιυίιηρ." Εογ 
ἸῺ Π ΝΘ τα “ἐποὲ οπβ,᾽" ὅα. σοπιραγαβ 76γ. 512; “86 (.6. βυςοῖ ἃ 

οὩ6) 8 ποι νουϊά 6 ἴπ6 πιογ Ἔἐχϑοῖ γεπάδείϊηρ, [Ι͂ω 702, 
ΤΥ 1897, Ρ. 579, Οιε. ἱπιργονεά [ἢ 8 ἰηῖο 

ἐϑθν ἸΚῚΡ ὈΕ 2 ΠΩΣ) ἽΠΟΠΥῚ δ 
ἘΣ ΤῸ ὙΔΒΡ ΜΠ ὍΣ ἸῸΝ ΙΝ νι ἸκθῸ 
ἐπα νθ ὩΌΦΠ 9 πῆη Ὠιδὴ “Ὁ ἽΡΠ Ὃ 
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ϑυγεῖν ἢ βεϊξοοηβάδηοθ ργονοϑβ 1561 ναΐῃ ; 

Ενδϑη ἀϊνίηθ Ὀεΐηρβ {πὸ ἔδαγ οὗ Πίπι ἰαγ8 ἴον. 
Αἢ δηρεῖ κῃυάάδετα ἤδη δα ψουἹά δγοιβα ἢϊπὶ; 

Ννῆο {Βδη (απιοηρ πιογία]5) νου Ἱὰ ἄαγα ἴο πιδεῖ πἰηι 85 ἃ 
ἕοοἢ 

Ὗνῆο ἐἜνεγ οοηίγοπιεα πὶ δηα οδπιδ ΟΗ͂ 5αἔε ἢ 
ὕμπάεν ἴπῈ πος μδάνεη, ποῖ οποΐ (Σὲ. ἴ. 521). 

48 δὰ ον δ Ὁγ Παρίορταρῆγ. Εὸσ Ἵν 56 ]6γ. 212, Ἴπὶὶ κθ 
15. οογίδιηἶγ ψ8αϊ ψουά Ὀὲ ἐχρεοίδα ἴο δχρεβϑβ “"ποῖ οπδ.ὄ 

Βα. τϑδάβ (ἱποϊμαϊηρ' ν."): 

ἐθῸ) ΥΜΊΎΘΤΟΝ ὉΣ Π3}) ἸΠΟΓῚΣ [Π 
ΣῪΝ ἼΔΒΘ ΠΠ ὋΣ ἸΣΥΡ᾽ 15 ΣΙ Νὸ 

ΓῚ 

ἘΝΡΠ ̓κθ ΒΌΠ ὁ ΠΠῚ Ὀρφη ὩΘΠΡ᾽ Ὃ 
ΠΘῚΨ δὶ ΠΩΣ ἼΣΤ ΥΩ ΓΕΑ ας 

Ιη ν.1 Πυ. ἔπι τεϊυτηβ ἴο 48Ε{ἀ, Μ'΄.4 πηοδηβ, Ηε (ἔπε 8558 :]14π{) 
ψουϊὰ πενεῦ ἀρ δίη (ἴον 6 σΟπΗ͂Ϊο[) τεπὸνν Πὶ5 θοδϑβεϊηρ (115), 
οὐ [ιῖ5 14Π|Ξς δροιΐ νϑ]ίδης ἀδεάβ, αηὰ ἢἰ5 ργδοίϊοαδὶ (9) ουἱῆϊ, ἣπ 
Ὀαΐην υϑεά ἴῃ 15 Αγδαπὶ. βεη56 οὗ “" οι ρκεῖῖ, Βοαυδη)οὨίκεῖϊς, 

ἘΠ οὨ εὶς, ἀάπαθεη Νδγπ περ ίκεὶς,᾽ ἀπά 19} ΠΣ, ἀδηοιίηρ Βὶ5 
«“« ργαϊκιἴβϑοῆδ υπά οοπιέοτίδο]ςα Αυδγάβίυαηρ ἔς ἀϊες Ἐχρεαϊίοη.᾽ 

Βυΐ τΠὲὶ5 56η56 οὗ ἤΠ 15 τῆογα ἵδη αι δβι]ηϑΌ]6 : ὯΠ 'π Αγϑπι. 
ΤΕ Π5 ΓΕΘΙῪ »ρεραῖ, γΘΩΦΟΊ,, ἃ5. ΜΟΥ ΟῚ (ΟΥ̓ δῃ δπἱπια}) τοΐζλοιέ 

γεαϑορι, ΡΣ ΤΠ [Ὁ, Μ|Εκ. 451, ψεηΐ ουὖξ οὗἉὨ 5. »εμα (566. ΠΊΔΩΥ 

ΟΔΟΓΘ ἜΧΧ. ἵπ ΡΘ. 992), ἀπά ἴῃ ζΓ (γαγε), Ῥγ. 59 [εδοῦ τολαΐ ἐς 

γαΐίοηαὶ αἱ 411 εἰπιεβ, 2815 4316: νΠ0 Πρ, Οη. 43} 73 ([,ενγ, 
ΟΑΨΒ διὰ ΝΑΨΨΖΒ, ς.υ.) οαπποῖ πιθδη ἐέογαξἪν “" αἴ Τὴν εαϑς,᾿" 

ἰξ πχυβὲ πιεδη σοοογαΐηρ ἐο τῖν ταΐμα, οὐ ἡμζρυηθηί, ας 7 ἐλέμα 32; 

ἴ 5. τῆι ἃ δαγαῤάγαξο οἵ "Θὰρ, ηοῖ δὴ δχδοῖ τεπάδγίηρ οὗ [ἴ. 

Τῆς Ατὰρ. λάρμα ἰβ ἴο δὲ ζίρδϊ, θασν; ὉὈυξ ἰπ δοΐυδὶ υ86 ἴΐ6 

Ατγδπι. ἢΠ 5ῇον"5 ΠῸ ἴγϑοα οὗ 1815 πηδαπίηρ: ἴπ6 ἀενεοϊορπιεηΐ οὗἁ 

πχοδηΐηρβ, σοηεοϊιγεά Ὁγ ΕἸεΐβοδεν (Ο 8. ἰ. 423; ΝΉῬΨΨΔ. τ. 

4581.), ἱ οογγεοῖ, πιυβε δ6 ργεῃϊβίοσίο ΗἹ. ὈΪ. θεῖ. δάπεγε ἴο 

Δα ιη τ-ὸ; Βα. ἀερατίς ἔτοπι ἰξ οπῖν ἴῃ γοδάϊπρ ν.ἷ ἽΠΟΓΊη, ἀπά 
500) ἕογ , δηὰ ν.ὃ Ὀρτὴη ἴον ὈὐσΝ,. 

1 (9). 1{1-8 Ὁ ἃς ἴῃ 118 τρῃι ρίδοβ, ἴῃ 1 [πε οπιὶβϑίοη οὗ ἢ ἰβ 
ἃ 5κυδήοίεπε οἤδηρα. Ἅ ΜΒ πὰ “5. πᾶνε ἱπάεεά “ἐᾷν Βορθ"; ἠδ 
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δηά Βυ. δηά οἴποτα (υ. σωῤγρα)ὺ δάορὲ {ἢ15, γεδάϊηρ σογγεβροηά- 

ἸὨΡῚΥ ἱπ  ““2άοι ατὶ ρτοβίγαϊθα᾽" (δΌη ἔογ δ"). Νὸ ἀουδεὲ (πῖ5 
νου ΡῈ πιοε ροϊηπίεά : ἴΠ6 οῆδηρβ, βονγανεῦ, μα5 Ὀυΐ 9] ρδὶ 

δποίεπὶ βυρροτί : Ῥεβϑίδϑ, ΨΥ δεν 4053 5ῃοιϊὰ πε 2πη ρεῖβ. 

δάᾶνα Ὀδδη αἰϊεγεά ἰηῖο πε ,ηγὰ Ὁ ὙΠετγα ἀγα 4150 οϑβθβ ἰη Ηδθρ. 

Ροδίγυ οὗ ἃ ργοη. οσοουγγηρ ἢ πὸ δηϊδοδάδηϊ Ἔχργαββαά: δ... 
[5. 132 “1 ὰρ ἴπ6 παηά ἴο ἠλδρε," ἐ.6. ἴο ἐπα ἔοεβ οὔ ψῃοηι 

186 ρΡοεῖ 15 {πἰηκίηρ. 

ΓΠΔῚ22] Τπε νεγῦ 5. ἴπῸ οὔθ σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ τεπάδγαα ἴὸ δὲ 

(6.2. 6335), οἷ. Ῥτ. 2405 (ΝΕ, 85 μεγε)ὴ. “"Απά {ῆυ5 δὲ φγυυεά α 
δα»): Ὀυξ ἰξ 15 4|50 ιϑεὰ τῆοσε ρἜηθγα γ, 85 Ρ5. 1161 4“ ΑἹ] 

πιδ ἃγὰ ἐξαρς," 1.6. ἅτε ἃ ἀεδοερίίνο περ, [5. 5811 “ἃ βργίηρ οὗ 

πυδίογ, ῃοϑ6 ννδίογϑ ἐξ ποῖ," ἐ.6. ἄο ποῖ ρίαν ἔδἰβε (ἘΝ. πὰ 

μοί; Ὀυϊ τπ6 ΗδΌ. Ἔχργαθββ6β πῆογα [ἤδη πηθγαῖν οορθ ἐο πὶ δηε). 

δ] ἃ 5βίγοηρ ννογά, 11, ἥπερ ἀοτομ : ορ. Ῥ58. 37} ““Ἰπουρῃ 
δα 411, Βα ν}1 ποῖ δὲ 2γοεέγαίθα." 

2 (10). ἼιΣ 18 ποῖ δοία οἦ ἀαγίηρ (Ὠ]. α1.}, θυϊ σγμθὶ (2οἿ, 
1,6. 48, ]ετ. 638); ἴε 8 ἀουδεα! τ μεῖμογ τε ουρδε ἴο Ὀ6 ψεδκεποά 

Ἔνθ ἴο Μώρεσ. [τ ἰῇ 5υἱῖϊ8 ἴπ6 δηϊπιαὶ, γαΐμπεγ ἔβδη 8 

αϑϑαϊϊδηὶ. "ιν κ, δἷβο, ἔογ “"2λθρὸ ἐς ποῦ ἃ ἀατίηρ (οταο]) 

οὔθ᾽" (ἔου Ἴ53εὲ ἢ) 18 νεγγ βίγδηρο Ηδῦ., βυυοῦ ραββαρ6 5 85 225, 

15. 4413 Ῥεΐηρ' ποῖ γα! Ράγα]]ε]. [1 ἼιΣ νεγα τγείδγγεα ἴο ἴδ 6 

δηϊπιαῖ, τπουρ ἢ ἘΠ Ὑ5ιὲ νου Ὀ6 [π6 Ὠογπιαὶ ἐχργαϑϑίοη, ἴΠ6 

ἸΏ Π πιὶρ δ 7υδὲ θ6 οπιϊεϊεά, 48 ῥ5. 168 ()) Ὁ 33); δυΐ ψψ6 πιυβὲ ἴῃ 

(δῖ5 σα56 εἰϊμογ (ατγ.) οπιὶξ ϑ, α5 ἀϊτεορταρῃβά ἔγοπι Ἢ: 50", οἵ 
85 ἴῃ ἀυρ!οαἰίοπ οὗ δοζᾷᾳ ὃ ἀπὰ κὲ ἰ5 ποῖ νϑγὺ {|κοῖγ, τεδά ἐπ: 

5 ἀδ ποί (ον 376 ἐξ) σγιιδὶ ἔπδὲ οὔθ βῃοιϊὰ δε πΐτπη ἃρῦ ὝΟἘἷε.᾿ 
βυρρεβίβ 15} ὭΣ, “41 τοἱἱἶί πιοέ δίδες (ρταῖβα ἃ5 Ὠδρρυ) Πἰπὶ 
τπαῖὶ 5εἰγγοῖῃ Πἰπι ἃρ ἢ; Ὀυϊ [Π6 Ἔχργεϑϑίοῃ ὅοαθβ ποΐ 56 6Π) ἃ 

πδίυγα! οὔα. 

ἼΣΥἼ] 30 Οὐοο., δηά Οὐ. Ογᾶ; Ραυϊ τά. εἰἴμπογ 1) }}} (Οε. ΚΈΡ.), 

ογ, δεϊξος, 45 γϑίῃεσ ἃ βίγοηρενγ ννογά, Ἰ) ὙΠ} (485, Ζεο. ο᾽3). . 
δ {{π8}} ( ἢ τίς ἀντιστήσεταί μοι καὶ ὑπομενεῖ ; 5Ξιτίοεν 

τα ὈΡἢ (οτ )9Ρ)}) ἾΡ᾽ Ὁ, Ῥαΐ {πὸ ἔδη8658 πβεά ποῖ Ὀ6 ργεββεά. 

4 (12). [Τῇ τηγίμηι (2: 2: 2: 566 17} π.}) 85 ΜῈ11] 5 οἵμεσ 
ἔδαϊιγαβ οὗ {π6 ν. (5ε6 ἔπ [ΟἹ] οννίηρ᾽ ποί65) αγὲ βυβρίοἴουβ ; δπὰ 
ἐπα ν. πᾶν δᾶνε βυβεγεά βεγίουβ οογγυρίίοη ἀπά οτ ρίπα! Ἵν μανο 
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τιδδηΐ βοιηθίπίηρ. αυἱϊε ἀϊδεγεπί ἔγοπὶ νι ἰξ 8 σοπιποὨ 
βυρροβεά ἴο πιεδη.] 

ὩΣΥΎΤΕΝ] Ομ μετα οοπδίγιθα τ δὰ δοοὺ. ἰη ἐπα βεῆβε οὗ 
“Κορ δίίεπος σδσοιω" [Με. τἡενέν ἐοἑθναίο, βἰταὶπβ ἴῃς πιεδη- 
ἰπρ' οὔ ἴδε ψογὰ δνεὴ πιογε : Ὠχ. ΘἾΠ᾽: 866 ποχί ἡ. 

ὙΥ12] [λὲς δένεδε.---ἃ ταεδηϊπρ' αὶ βοουγεά ὉΥ 1818 ἰῃ βρίτς 
οὔ {6 οοττυρείη οἵ [δεῖ ν. --κυδὲ ὃ6 [πε πιοδηΐηρ' οὗ ἔπε ᾿ννοσζά, 

ἱξιδε ν. 15 ἰῃ 118 εἰρῃὲ ροβίἰοη δηά γἰρμΕγ γεδά ἰη 33: Με. δι. 
φῖνε [6 ψογά [86 τηεδηΐηρ' ἰξ Πα5 ἴῃ 11 (566 η. (δεγο): Με., 1 
((οάδ) νἱ}} ποῖ 53:16 πεν ἐπάπτο ἀές (7005) ἐδ ἑαϊᾷ : Ἠχα., Ηςε (νῖΖ. 
ῆοὸ πδὰ οὔοῦ δἰϊεηιρίεα ἴο 85581}] Ῥαοδοηιοί) τνουϊά πονοῖ 
(ἐπεγεαίζογ) τεπὸν λές δοασέϊηερε; 566 ἀδονε οὐ 1.3]. 

“ΔἽ] εἰξπεν τοοραῖ τ σοσομπέ; οὐ "παΐίαν (Ζεχ. τ83δ, 3), 85 
ΤῊΣ 2, 1 Κ᾿ 15ῦ; ΠΌΠΜΠ (τά, τε (αὶ 3) υἹΣἽ, τ 5. τοῖ: οἵ, 
τ Κ΄ 65 γε ὑ9ὺ τε “ἴῃ 4811 [15 δαγέϊσωζανς." 
ΤΥ] τά, ΠΣ : ἴῃς 86. 5 ποβάβά, 
ὉΠῚ 85 11 βίδπάβ, ἃ νουν αιεβείοπαρίς Ὀγοΐογηι οὗ {Δ (γ΄ ὯΠ) 

ο»αοεγείρσες, Μοῦ, πονψανογ, 15 ποῖ μαγα ἃ βυϊδοῖς βεῦβο. Εά. 
Ῥιοδδδίν ψῃ (Ηοπεῇῃ. Βε.). 

49] ΤῊΝ 5. δὴ αγγαηρενσηί, οὐ βουνθίίηρ' αγγαηρεεῖ, 85 
1ς. ᾿719 ὨνΣ ΤῊ, δῇ αγγατερενεσνιέ (τ τω) οὗ ταϊπιδηΐϊ, ργορεγίυ 
186 βεραγαῖς ρίβοθβ αία σε ἴῃ ογάεγ; ἔχ. 4033 πὸ ΤῊ" υὖν ΤΊ", 
διταηροά ὑροὴ ἴ δὴ σγγαηρεεμ οἵ Ὀτεαά. Ηδγο οὗ ἴδε 
αν»γαηρενιθηξ οὐ αἰἐδρβοσίξέονε οὗ [6 δηΐπγα! 5 ραγίβ -Ξ δίγιιοῖαγο. 

5 (13). σῦν 8] ἃ ρεουϊαν υ56 οὗἩὨ "8 (ἔουηά 4150 ἰη 15. 
Δ5Ἷ ὈΪΧῚ Ὧ, {πε ἔδοθ οὗ {πε νεῖ!) ἴω μοι Ὁ ἰδ ἐμ6 φοπίεῖνα οὗ 
186 ““ϑυδ5ίγαίαπι" (ΗἹ.), οὐ 16 ““ἐχρ δεῖνα" φοηϊίῖνε (α-Κ. 
1281) : (86 ἕδοο, οὐ ἔγοηΐ, οἵ βυγέαοθ, οορεδέρέέηρ, ἐπὶ Ἀ15 σ᾽ αυτηθηζ᾽ 
το λὲς ομξιοαγά φαγηθπέ, [μ6 σατγηχεηὶ Ὀεΐηρ [Π6 Δηΐπ14}᾽8 βοδίϑδ. 

5] (ὦ θώρακος αὐτοῦ; τὰ. Ὁ“. ΕΧΧ 
6 (14). 1.25] 9. Βυ. 'Β. Βαϊ (1...) με ἄοοτβ οὗ ἔμ ἕδοθ αν 

1π6 πιουῖῃ. 

7 (15). ΓΝ] ἄς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ, ᾿Α σῶμα αὐτοῦ, Ἐ 
οογρυβ {Π|8. ὙΠεδςῈ τεηδογίηρβ ροΐϊπξ ἴο δὴλ --- ὮΣ, λές δαοξ, 
ΜΠΙΟΝ δἴ5ο 5118 δι πη γα Ὁ : 80 ἤουν. Βοοῖ. ΜίοΝ. Ὀἱὶ. Βὶ. Βιι. 

Ῥυ. Αἱ. 
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Ἕ ὉΣῚΓῚ ὍΔ] ὋΣ ἰβ. οσηεῤνεςεαῖ, ἐΐρλί, παρνοτο, 2. ΚΚ. 6ὶ 
ὍΘΌ ὝΣ . .. ὨΡΌΠ, 15 5919 ἽΣ ἼΠ): 80 ἫΣ ὉΓΗΠ 15 ἃ (οἰ γ) βθαΐ 
οἰοτοῖν ῥγεδοθαῖ ἄρτον (υ.5.). θ᾽ Ψ1} θ6 σοηδίγυεα σγπίδοι δ! ν 

στ ὯΔ; υς ἴῃς ἱπιρι! οἷς τεέδγεηοθ 11 6 ἴο τπ6 ἱπάϊνίάυα! 
508165 οὗἩὨ ΠΟΙ ἴμ6 Ὀδοῖς σοηβιϑίβ. ΕΝΨ, ““5πυϊ ὑρ 85 ὄν ἃ 

οἷοβα ογ εἰρίνε βεδὶ" (2.6. ἃ οἰοβεῖν δάἀβοιίηρ βϑβὶ, Ὀε].), ἐπηρ!165 

Ῥοῖῃ ἃ ἀοιδέξι! βεῆβε ἔογ Ὕ, δπὰ «ἃ παγά Ἴοηξίπιοϊίΐοη οὔ {π6 

Δοσι8., Σ ὈΠΙΠ, σοίπρ Ὀαγοπά 16 οαβ68 πιδηϊοπεά ἴθ Ο-Κ. 
ε18φ, οὐ ὄνβῆ 117 δ. αἱ [πὸ οβηά. Ὑῆα ἢγβι αἰ βίου τ ψουἹά θ6 
τεπιονθά ὃν γεδάϊηρ (Με. Ηξαι. Βι..)} ἽΣ ὈΠΙΠ, ἃ 568] οὗ Μέρες 
(]05. 55 " Εζίκ. 45. ΧΟ ΡΠ; οἵ. (ξ σύνδεσμος αὐτοῦ ὥσπερ 
σμιρίτης λίθος, ἐέξε ἐ»εεν»- πο"), ἑ.6. ἃ λαγὦ 56αὶ, ργεββὶπρ ἄοτγῃ 
[πε οἷαν ἄγη; Ὀυξ τῇς βεοοπά ἀϊ ἤοιΠὙ πνουἹά τεπιαίη. ΒΙ1.} 
Ὁυ. Β6. τεδὰ Ἵν ὉΠῚΠ ἰὐρ, ““Ηἰβ (5ο (8) ὄδγβαςέ ἰβ ἃ βεαὶ οὗ 
Βϊπε" : θυξ [ξ 8 ἀουδίῖι! 1 “«Ὀγθαβε" ἰ5 ἴῃς πιεδηίηρ' οὗ Ἴ)Ὁ 
(Ηοβ. 1381 50 ὍΘ ΡΝ); [πιογϑονϑῦ, 80 δπμεπάβά, ΤῸ (5ἰηρ.) 
ἀννἰκυναγαϊυ βεραγαίεβ ὃ" ἔγοπι ἐπα φῥωριαί ὮΝ ἰπ ἴδ ἴο νος 8: 
ἴῃ Ἦῇ τεΐεγϑβ (τ οι. 85. 9 δηά μδ5 ἐπε βίηρ. ἰῃ 8), Ηονανεγ, ΤΡ 
ἴῃ Δ 15 οεγίδϊηνγ αὐννϊςναγά ἴοο, δά ΏΔΥ Ὧδ οοῃδίἀογεα 
ἀουδεξι]]. 

ὃ (τόα). [(Ὡ οπιῖἐβ ἐ15 11:6. 

ὙΘΔῚ] [Κδη. ἰ. 540: ορ. τῶ ρϑυβαί ἔογηι, ἸΘΥΊ, 2. 5. 354]. 
[ΠῚ] πιάαβο. 85 2οῦ (η.). Βα. ΠῚ (ἢ. 32:7), τυ οι ϑοδγοαῖν 

᾿ 515 μὲ3) 80 ννγ6]1.} 
9 (17). Τα ν. ἰβ αρβεηῖ ἔγοτι Μ5555:8. δῃά Οἵ, δηά ἰ5 οπιίτοά 

ὃν Με. ΒΙ. Ὀυ. 85 ἃ ἀουδίει οἵ δὅ., Βυΐ ἴπ6 ροεὲ Ηἰπιβαι παν 
δᾶνε ἀεϑῖγεά ἴο ἄννεῖ]! ρου πε ἐπουρῆς τνβίοι [μ6 ψτογάβ ὄχργεθ5 
(οὐ ὑτιν 

ὙΓΤΤΊΝ] 580 ἔογ ὑπεῖ, Μίο. γ3, 76γ. 345, 2 Ὁ". 3112, 

10. ΓΙΌΣ 1] Τῆθ νεγῦ ἰβ ποῖ ἐουπά ἰπ ΟἿ. δὴν πιοτα 
ἴβδὴ ἰὲ ἰβ 'ἰπ Αγαπι. δηά Ετῃ. (ἰβουρῇ ἴῃς τμδε,. 5 ἐουπά ἴῃ 
ὈΟΙΒ [; ἀπά {86 νΌ. ὀοουτβ ἰπ ΝῊ. δά Αγαδδίο])). Ζύ ὙΠ (οἔ, 
ὙΝ Ρο΄., 2 Κ. 485). ᾿ 

ΚἼ13] {86 ἔδαι. 56. ΡΥ Ο-Κ. τ45ξ; Ὀυὲ ϑρῇ, Βὶ.2 Βυ. Πα. 
ΒΕ. ἸΠΦῸΨ : οἔ, (ξ ἐν πταρμῷ αὐτοῦ. 

ΙΙ (10). ἸΣΌΤΤ ῬΓΟΡΔΌΙΥ ἔδεε το βυρρεβὶ γγεδίοσ γαρίἀϊγ οὗ 
τιονθπιοπΐ μᾶπ 155): οἵ, 245 (π.). 
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ὙΤΥΤ3] οὐ μεσ. [Ργορδδίυ (Βαγίῃ, Δ᾽. 142) ἃ που οὗ 

ἐπ 5δπι6 ἔογπι 85 ΓῚΠ)), ἔγοπι ἍΚὙΘ; οκ (πιεά, , ς) 15 υδεά οἴ ἃ 
Βγα- εἷς δα ετηρ᾽ φῥαγᾷς; ἔγοσι ἴπ βδπιῈ τοοῖ πΊδῪ ΘΟΠΊῈ Ἴ9Ἴ2, 
τε Ὡδπι6 οὗ ἃ ργεοίουβ βίοῃς 85 βοπιειπίηρ {πὶ φραγάέες. Τα 

., ΤἹΞ ἔγοπι ὑῃϊοῦ ὙΠ 15 δἰἑαγηδιίνοι γ ἀεγίνεά (Πρατάς, ΒΛ 
182) ἀοε5 ποῖ Ἔχρίαίη ἴπθ πχοδηΐηρ τεαυϊγεά ἤθγα Ὁ. ἴδ6 σεῦ. 

ιν δῃὰ πο ἢ! ὉΥΤῸὉ.] 

ΣΧ] Τῆς γ' ἰάεα βϑεπὶβ ἴο δ6 ἴο οἱ σεσαν; ἤδποθ ἴῃ 
ΝΙΕ, (οὔ.) ἴο δφοαρά: ἴῃ Ῥὶ. δηὰ Ηἰξ. ἴο θέ (ἀπ ερρ, οἵ οἕἹ]4) 
οἰΐρ ἀτοαν (ἔτοπλ ἴῃ6 ψνοπιῦ), 8580 ομΐν 15. 346 667 : Βεζε, οὗ 

Βραγῖκβ, ἴο οἱζῤ ,“ογέλ τϑὸ είγεανε οὐ ἰδαρ “ον. 8 ῬποηοῚ, Ὁ 

ἀοοθριϑα, 8 ᾿ἰῃουρὮ τεδάϊηρ' ἸοπόΠΠ. 

12 (20). ΓΤ) ὙΥ]] ἃ ροὲ ὄίοτορε πῤορι τα γε ]-ποαῖθά, οἵ, 85 
να 5ῃουϊ 54γ, δοῤζέγιρ᾽: οἵ. ΓΒ) ὙΌ, 16γ. ε18; 4150, ἔογ ἴῃ νῦ., 
ΕΖίκ. δαῦ ΨῈΣ γὉ} ΠΠΕΡ, 

ἸΏΝ] [ΠῚ τηῖ8 15. τρ Εν τεδά δῃά πιεϑηβ 858 ἴῃ 406 ἃ γεειζ, 
ἷξ πτυϑὲ Ὀ6 οχρίαϊποά 45 ἀῦονεὲ. Βυϊ ἃ γοΐδεεποα ἴο ἔπε ἔπεϊ 

566Π15 ΒυρετῆυουθΒ. δά. χανε 5 ἴῃε πιεδηΐηρ᾽ οὗ οσαλθη ; 

80 ϑ6ῦ. Μἄπείογ, ΑΝ. ; δυῖ [πΠ6 πιδδηΐηρ' 15 ποῖ δϑιϑ}15ῃ6α, ἀπὰ 

1π6 τηρπίίοη οὗ ἃ βεοοπά υἱδηβὶ} ἱπιρίορδθῖθ. ὍΤμδ νΌ. ,5.] 
Τ ΘΔ} 20 δέ λοέ (οὗ ἴπ6 ἀ4γ), ἐο δωγη τ (οὗ ὅτε), δηά ἴα ἤουπ 

αι 15. ἴπ6 αγσμν (οὗ ἀῃρ τ); ἤαπορ [Ὁ ἰἴ56 1 85 Ῥδδη ἴδκθη 

ΌΥ 8οπια ἴῃ πε 5Ξεπβ6 οὗ δοΐζέρρ: Ὀαϊ 1 1Π15 θ6 1π6 πηεδηΐϊηρ, 1ὲ 

15. ργεξεγαθϊα ἴο τεδά ὃ γε (Βὶ.), ἔμ 1 Ὀεΐπρ' ὁ αἀϊττορταρῃ. Ἐ 
βἰοιξ ο1155 ϑυσοδηβδβ δίαια ἔεγνδηςῖβ : ΟΓ Κ}}5 ἼΩΡΊῚ ΓΙῸΣ δ" ΠῚ ὙΠ; 

5 κρβαϑου Ἰοῦ,Ο) ἾΖδο) 5}. 
13 (21). Ὑ2.52] ΨῈ) τὸ δγϑαξῆᾷ, ΟἿ δαγα, δῃά (85 βἜπογαῖν 

υπάδεγοιοοα) ΘῈ) 2 ταὶ ““ ςρδμζεθοχαβ," [5. 439 [Ὀυἱ 566 ἡ. 1πετο]. 
ΤΌ) ἰβ πιογα υϑυδ!γ ὄγεαξλ, ἀπά ορέγἠ οΠΙγ Ῥγ. 20, [ἡ Ατδρ. 
παΐας τὸ "" Ὀγεδίῃ,᾽ πα Ξε "" 800}. Οἱ, ἴῃς ΝΕ, ἐξα δγεαζ τε 

τοίγοϑἢ οπαβαὶῇ (50 ὅγγ., Ρδ. ἴἰο γερεςλ, Ετῆρ. ἰο δέ γε"ρε:λεα). 

Ὁ ΓᾺ] 2 ΜΘ598 οἵ (ἃ ργοῆχ ὡς; ἀπά 50 ϑρέ. Βυ. Ὠυ. Βε. 
οὗπλ9. Τῆς σμδηρα 15 ὑππαοθββᾶσυ: ΟΥἩὨ σουΐδθ, ὄνθὴ ἢ 

Ὀπὸ 186 ροεὶ αἰά ποῖ ἐπϊηῖκ οἵἉ 11}16γὰ] ““ οοδίβ,᾽" δὴν πιογα ἔβδπ 
δὲ [πουρῆὲξ οὗ ἃ [ἰτεγαϊ “΄ ἤδπιηθ " ἴῃ ἢ, 

14 (22). ΥΥῚ72] γυ} ἰῃ ες. ΟὨΪΥ Βδγα : ἰπ. Αγαπι, ἴο ἴαμα 
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(Ξ σκιρτᾷν, ἰπ 5 ΤΙ. 14. οἵδ ΤΕ, ττ46 δ εχ. ; οἥξῃ [50 ἱπ 
ἴα πιογὰ βοπογαὶ βθῆβα οὗ ὀχϑίέ, γεγοίοθ, 852 5. τ 5, 15. «41 
8). (ἃ τρέχει -Ξ Υ ΝΆ, ρτείεγγεά Ὁγ Β6. ΒΓΕ) Ῥαυΐ ἀνεύοιυ Ἢ 

5 ἃ ἔλγ πιούα ροβίοδὶ ἰάβα [ῃδῃ “"τυπηΐηρ..᾽" 

ΤΊΒ ΝῊ] ἴπὲ συθβί. ομἱυ Βαγα : ἐπα νΡ. πιεᾶηβ ἴο τηδζξ οὐ 
τοαϑίθ τα», ΘΞΡθοὶ δ! οὗ {π6 ΨΌ), Ρ5. 8810 Ὁ} “Ὁ ΠΞΝῚ Ὁ, 
1ετ. 3113 ἫΦ ΠΙΝῚΣ ἸΔῸΡ ΜΟῚ ΠῚ ὯΏ ὨΡΈΣ ΠΙΝΠΊ, 36 ΣῈ ΝΥ 9 
ὙΠῸ ΠῚ ΘῈΣ δ) ΠΡ ἔ; 50 ̓ ἔβη, Ὁς. 2855 1 ἤξεετοη Ὁ ΟΡ 
ΨΈΣ, ἀπὰ ὅνη, ἴν. 2615 ἀἴδεαβεβ ΡῈ ΠΣ ΤΟΥ ὉΝΨ ῖΡϑὉ 4,1 8. 
258 ἽΨῸΣ ΠΣ (τά, 2 ἼΠῸᾺ) 2ΥἼΚΟῚ Ἴ ΠΝ τῆρϑο ἐξ, ΡΙΟΌΔΌΙΥ ἰα 

Ηςδ. ἴπεῈ γν' 8 δνδιγνβεγα δἂῃ Αγαπιαῖδηι: ἔογ ἴπ6 ὅτ. .- 

(Ρ5. 820.) σογγοβροηάβ ἴῃ πιεδηΐηρ ἴο ἴπ6 ΗδΌ. 23}, ἴο Μῶοτν 

(Ξ- Αγαῦ. «οὐδ), τδουρῇ ἴξ ὀσσυγβ αἷβο ἴῃ ἴῃα ἢρ. βεπβα οὗ 
ἠαδόφοον (6.9. ᾿ἰὨτουρὮ ρτίεῖ; υ. ῬΒ.), νεγῪ πιυοῖ Πκὸ τῆς Ηςδ. 
διτι, 2τὴ (ν Ὠίοδ τὸ ἐουηὰ ον ἴῃ ἔπε ρ΄. 86η56). Οἷ. τήκομαι, 
υβεά οἴδῃ ἴῃ βἰ πη΄ ἀρρ ϊοδιίοηβ. Ηδστσε ΠΙΣῚ ν1}}} Ὀ6 ἃ ρ΄. ἔος 
186 ἔαϊατα οὗ ἤδγνε δηά οουγαρε (οἴ. 222), οοσαβίοπθά Ὁγ τδ6 
ἈΡΡτοδοῖ οὔ δε πιοηβίεγ, βεποα δεραὲνογ αέδπαν. 86 ἘΓΟΓῚ, γεαν, 

ζ' υοιϑιεῖ, ᾿4 ἐκλιμίαν, νεποε Ὡο ἀουδὲ Ἐ ἐροείας. (ἃ ἀπώλεια 
τε ἤἼ3ΙῈ ἴῃ δ᾽ 2833, Ρ5. 8813, Ῥγ, 151} 279 (ΠἼ38), τυ Βίοι 'ἴ ἤθποα 
δἀορίεοα ϑἰγαηρεῖν ὈΥ Β6. 45 ἴδε ογρίηδὶ γϑδάϊηρ εγα. Βιυῖ 
ἤἼ3εὲ 15 ἴῃ ΟΤ. (νυ. οῃ 266) Ἔχοίυβίνεῖν υβϑεά οὗ ἴπε 2έσοσ [οἱ. Εδν. 

9.1] οἵ ἀεβίγισείοηι, 5860]: πεηςθ, τ ΤΡ (566 ἴπ6 ἰαβὲ ποθ) 
να δᾶνο {π6 οχίγδογαϊπαγυ ρἰοΐαγα οὗ 5160] τιππίηρ᾽ Ὀείογα ἴῃ 6 

ογοσοῦϊ]6. ' 

15 (23). ὦ 0] εἰβθυνῆογα Ομ Απὶ. 85 ἽΒ 080, οὗ τιβαῖ “αΐς 
85 γείβο ἔγοηι νυ ῃεδῖ. 

2 Δ κεκόλληνται (οἴ. " προσκολληθήσεται ἴον ῬΞΤ), ὦ 
ΤΡΊΝΠΘ (οἵ. ν.9, Θὲ. 2850 3), ψβεηος Ὀυ. ΒΕ. ὙΡΞῚ (45 9.483). 

ΤΒΘ οἤδηρα, βονανοῦ, ἰ5 ποῖ προδββᾶσυ; πού ἃγὰ (1 δὴν 
ενίάδπος ἐμαὶ ἐπ6 ραᾳ55. ψγ)88 γεδά ΌΥ ἔβεπη. Τῆε ἰγδπβ. κολλάω 
εομ ποῖ Ὀε υβεὰ ἔογ {π6 ἱπίγδηβ. Ῥ3Ἷ; δηά πὸ Ρυδὶ] ἰῃ Ὁὲ. 2890 
ψνουἹά 6 νΘΓῪ ἀππαίυγαί. 

ῬΜΣ] 2οωνεαῖ οερέ, 1.6. σασέ; ἃιλιὰ 50 βρνε: 5686 οἡ 1118, ΤῊΣ 
58. ΡΥΝ) πΊᾶῪ τείεγ ἴο ΤἼΦΞ, οἵ ἴο "3 θ τεραγάθαά 858 ἃ βἰπρὶε 

πι858, 5 ϑσοηιοίλέμρ' εν, εἴο. (Κὅ. 411. Το τὨγθείο!ϊα ῬΑ 
(ἴπι 150. 16ι. Ὁ) 19 ηοΐ 8Δῃ εἴεραποαε. ᾿1δὴ (ᾧ οπῃ. (ν. ΕἸε]4). Β.2 Ἀυ. 
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Βα. οπιῖὲ 160 αηά ἴῃ 16 (ἢς ψογάβ " [ὩΣ ἸΌΞ ῬΊΧ", 85 ἃ β]ο055 οὐ ἾδὉ, 

τεάυοίηρ 16:16 {ῃυ}8 ἴο ΡΠΠΠ ΠΡῸΣ ΡΊΝ 129 ἹΡΣῚ ΥἹΣ 2 [Ρὰι 
τπῖβ ργοάυσεβ ἴπ6 αὐεϑίηδοϊς ταγίμπι 2: 4 (2115 η.): 16 τηῖρδὲ 

αυϊξα ννεἷ] βἰαηὰ υἷε ἃ βυποηγπι βυρβειτυϊοα ἴῃ Ὁ ἔοσγ Ῥὴν" (ορ. 
88 η.); ΡΊΧν ἴα 1δὴ Αγ γα] θ6 οοτγιρι]. 

ἰλοὶ Ὁ] Βοιῃ 58 δηά 10" ΟὨΪΥ ποῖα ἰη ]οὉ; θυΐ ΘῊΨὉ 3 
(ὕες, ὉΝ85) 5 ἃ βἰδπάϊηρ οοπιδίπαιίοῃ,---οἴδη αἰϊδομεά ἴο 
δηοίπεγ νΌ. 845 ἃ οἶγο. οἱ. (Ρ5. τοῦ 16 2ο 21:5 465 94} -- οὐ -- 

τ ΟΕ. 169 τοφδ, Ργ. τοῦ τοδῇ: σἰτἢ κθ, Ρ5. 1ςὅ 625 7 1112 125], 
15. 40 417 {); 30 1 Βαγαῖγ [6115 ἀραίηϑδε ἴδε σεηιίμθηοββ οὗ ἔπε 

11η6. ᾿ 

17 (23). ΓΘ] ἔον πειὸ (6-Κ. 2122, ὅδε νϑ. Βεΐηρ ἱπέγαηβ., 
85 [( 16 ἴοχὲ ἰ5 εἰρ 1) ἴω Ηο5. 13, Νδῆ. τό, 8. 80,9, Ηδῇ. 1. 
ἘΒΠΙοΝ ᾿ΠΘῸῸ (πἱεμ ὉΝΌ2 ἕο Ομ ἀπά ὯΝ ᾿ΏΦΌ ἔου Ὀν 2), αἕ λὲς 
λέμαον ῥαγέ; Ὀυϊ τ Βεῖδογ ΠΡ, 2.6 ςεαέ οὐ ὁέξοοξς ἴῃ πχεη, ἀδηοίοα 

δα πηδεν ραγὶ οὗ δὴ δηϊηπιαὶ 15 αιιδβεϊομ 6]. 

ὈΠΟ9] τ ον, Ἔχ. τ5ῖδ 2 Ὅκ, ΕΖίς, 1718 γι ἣν, 3111 

ὈῸ δες, 325: ὨνΉὩ) (Μ55 ἐνμὴ ὍΝ, 2 Κ. 2416 Οὐὰ γκη δ: ΠΙῸ 
(Ζ6“. τ8α, 424). 

ὉΣΩ] υδυάῖγ οχρίαἰηθὰ 85 δὴ δρϑβίγαοε ρίυγαῖ (α-Κ. 
τλ4, 7) τε οσίαίε 977 δγοζορριθςς, νὶζΖ. οὗ πιϊηὰ -Ξὁ.Ξ οοριϑέεγγεσέϊονι : οἵ. 

ΠΥ ἼΩν', 15. 651; ΠΣ) 2), Ρτ. 15; ἘΠῚ ΓΑΎΣΗ, Οοἱ. 1.9 Ζ. 
Βυὲ πα οπγίδδίοη οὗὨ ΠΥ πιαῖκοβ τη 15 ὌχρίαπδιίἝοη αυαεϑιϊοηδῦϊε. 
[Μοζϑονεσ, (μα γγίμηι οὗ ἘΞ 15 3: 2 (1715 .); π6 τ ΓΒ πὶ ΠΊΔΥ 

δαν Ὀδδη πογπιδὶ δηᾶ ὩΣΣΦΌ ΠΊΔΥῪ Ὅ6 ἃ οογγιρίίοη οὗὨ ἔτοο 
νογάβ : ἔοῦ βυρρεβίθα Ἔπιδηδίίοηβ, 566 πδχί η.] 

ὙΝΌΓΙΓ] Τῆς ῥείπιατυ πιεδηΐηρ οὗ ΜΌΠ 5 ἴο »πεέςς (566. οῃ 
55): ἰη Εἰῃ. (Ὀἱ. Ζ6χ. 619. ἰξ τορι δῦ πιθδηβ ἴο δέ τούλοι 
(6.5. -- οὐκ ἔσχον, Ὧπ. τοἾδ); ἀπά ἴῃ ΠΠ. (86 τοῆεχίνε οοη].) ἰξ 
ταδδη8 (Ὠ].) “6 τωδάμοθγε, διὰ 50 (α) ἐυαπέςξοόγε ; (δ) στ ρΈ 6, ἃ5 
1 5. 10}2 δηά οἴκδη; (“) αδέεςο, ἴδθςτσ, ἀἰδῆοογο. Ἡδῦοο ἰΐ ἰ5 
οχρίδϊπεά μεσα ὈῪ ϑοδυ. 6ε5. ζοσο ἐλεὶν τοαν ("“Ῥτεβ ἴδπογο ὦ 

υἱὰ αδογναρέ᾽"); Ὁγ ΗἹ. μαἷἶ ἑμίο σοη μδίοη, “ ἐγείεπ ροροησοίξίρ, 
“ελῖ, 8ὸ ἰμαὶ ἴεν ϑίαπιδία οὔα ονοῦ δηοίδπος," δηὰ Ὁγ ὮὨἱϊ. Ὠεὶϊ., 

ἴῃ ἃ ἢρ. 86η86, "πίος (535) οὐ ζοσε ἐλονιδείτος τιθηῖδ!γ (τ ΕΝ. 
ἄγ δοείηε ἐλοριδεῖυος; Βα. Ὁσ. ρεί σομγμεοῦ. ἄἀα. (ρΡ. 55)» 
ἸΝΣΠΠ ΓΟ ὭὍΨΩ ΥἹῸΝ Ὀδεὲ (ρ. 33) ᾿ΠΕΘΌ, Αἱ Ηἰβ ταρίηρ (οἴ. 
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Ρ5. 809, τεδάϊηρ᾽ δ᾿ τα ΓΝ 3) τη6 ροάβ δ 'ἱπ ἀγεαά, ΤΉΘΥ 
ἰάα ἐμπαπιβεῖνεβ ἰη ἴπ6 ΙοῪ πεανεη. Βυΐ Πϊ5 βίδηδβ οἵ 

[115 υἱεῖ ἴπ6 πιγιποϊορίοαί ἱπέαγργεϊδείοη οὐ μην: πε αἴβο 
νοῦ δοίι!ν πιθδηβ γασίηρ (Τοσεη). Βα. (αἴεγ Βυἢ]), Κεερ- 
ἵπρ " 5 ἰξ ἰ5, τεδάβ ἰη ὃ ἸΝΌΠΠΝ ὉΣ ΣΦ, “16 ὈἰΠονν5. οὗ 
πε 5ε6α ρεῖ ουἱ οὗ ἰυπηε᾽ ([κοπιπιθὴ δὺβ ὅδγ Τακὶ): δυὲ 
16 ““ὈΠΙΟ 5. οὗἩ 6 568,᾿ ὄδνϑὴ ἱπουρῇ “564. 6 ἴακδη ἴο 
ἀεποῖς ἴπ6 εἰάδ6, δὲ ουὖΐ οἵ ρἷδος, δηὰ ““ρεῖ ουἭΐ οὗ ἴυης᾽ οζ 
““ροηδιξεά " (φεγαΐδη ἴῃ ψεγννγγαηρ) 5 ἃ βίγαηρε ἰάδα ἴο ΒΡΡΙΥῪ 

ἴο ἴῃ6π|. «οὐμαδοῦ, ἴποβα [πδὲ ἀγα ,3ἔρρε, σϑοιγῈ ὅμαλο Ξε ΡῈ 
ἴῃ 15), ἀηὰ Ἐ Ζογγἐέ (Ὁ ὈΣΊΞΦῸ) Βπά ἴῃ ὈΥΊΣΦΌ ἃ || το οὖν (ἃ εἶνεβ 
ὯΟ Βεῖρ Βεγε: Ζῇ ΝΥ 2" [Ὁ -- 3). Ὁυ. ὈΠΟΘΘΝ ἴογ ὈΥΩΨΌΙ: 
ννπεη δε τηοηδῖογ “1186 ἰἴ56 1 υρ, δα Ἰεδάετβ δὰ ἰῃ ἀγεδά, 

δηὰ Ζλ6 ρσμαγάς (οἵ ἴμε ΝΙΪ6, ΠΥ] αγν, οὐ συδιοπηβ᾽, οἤοετβ οὐ {π 6 
5. ἐροητθγ) 41} ἱπίο σοηξιβίοη ": θυΐ [86 οἱ. οὗ ἽΘΡΌ, δοάν οὗ 
ἀσορῥονς, σμαρε (]ετ. 5113), 15 εἰβεννῆογα αἰνναυβ ΠΥ ΟΦΨΌ (πιοΚ Εν 
Οἤγ. Νδῃ.). Οἷα. Β6. τεδὰ ἔοσ ὈΩΦΌΝ, ὈΣῚΣ[} Ὁ3]8 01, ““δηά αἱ λές 
ἐεοίλ νιξρὰέν πεδη (ατα Ὀεβίἀα ἐμαπιβεῖνεβ᾽" : ογ, Β6., ἸΒῆΝ χγ6 
ἀἰονιαγο). ὙἢΒ ἰβΒ ἴπ6 Ὀεβδὶ βυρρεβίίοη [πὲ 85 Ὀδθῃ πιδάςε; 

τπουρῆ, 85 ἃ Ῥᾶγβῖϊεἱ ἰο ΠΕ βοπιθιμίηρ 1658 βρεοίδὶ τβδῃ 
“(661 15 γαῖπογ ὌἼχρεοῖεά. 

18 (26). ἼΓΠΣ 9] ΤΕ ρίορ. αρϑβοίαίε νου] 6 7υ5ὲ ροβϑβίδίςβ, 
“ἍΝ Βεη οπα δρργοδοδείῃ δίγα τ ἴῃς σιννογά, 1 ποδί ποῖ᾽» 
(1 8. 238, Ρτ. 285 ἭΟΠΌ ΓΝ ὑπὸ πὸ: 6-Κ. τιόισ; Ὦτ. 121, 
Οὖς. τ ".,) πὰ 135. 6 ".: δηά 21, 85 ὉΠ, Μίςο. γ; 6-Κ. 

1175 πα) : Ὀαῖ (πε οοηδίγυσξοη 15 ἔογοθά, ννῇ]]6 [Π6 σῆδηρα ἴο 

ἸΠΣΦΆ 5 βίίρῃι, δὰ τἱτῃ 1Ε 411 αὐυνκιννδγάηθθα ἀἰβαρρεασβ. 850 
ΜΚ: 180, Οτᾶ. Βε.; οἵ, Φ' ΝΠ ΠΡ, ἘΞ Οὐπὶ ἀρρτο- 
Βοηπάδγις δυπὶ ρδάϊαβ. Βυ. 29 ““οη δοοουηὲ οὗ ἰ(8 τλέσδας 
(5.1 65)"; ςἔ, ν-ἴ 

5.» 3) [Ὁ3, ἐπουρῇ οἰδπεγυῖδε σοπείγυοά ἰξ ἰ5 οοπιραγα- 
τἰνεῖν ἐγεαυδηΐ ἴῃ ]ο0Ὁ (566 2Ζ65.), 18 ἢδγα ΟὨΪΥ υϑςά ἴο περ αῖϊνε ἃ 
δηϊία νΌ. : ἴῃ 1Π15 ὨΪ. ἀεϊεοίβ ἃ [ἰπρτιϊϑεῖς ἀϊεγεηος οὗἉ 406-415: 
δυΐ ἴπε ἀ5ὲ οὗ δ2 ἩἱΓ ἃ βηίτα νΌ. 15 Ἔχοθθαϊ ΡΥ γασγὰ εἰβθινῆογε 

αἶ5ο (αη. 413 (Ε), 15. 145 3219, Ηοβ. 87 οἱὁ Κι. 1), δηά ἰξ 15. πὸ 
τλογα γαπιαγίκαδῖε παΐς ἰξ Τὁοουγβ ΟὨΪΥ οὔος ἰῃ ]οῦ ἴπδη {πδὲ 
ἴξ οοσυγβ ΟΠΪΥ οποα ἰη ΕἸ]. 
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ΙΣ8Ό. ΑΌὈΞεηὶ ἔγοηι (τ; δάάεά ἔγοπι Θ. 

Ψ)Φ] ον βεγθ. Ῥεγῆδρβ ἔγοπι ἐξα, ἴο εἰνίξε οἵ λὲξ(ατλοπρ 
οἵδε πιεδηίηρ5). 

ΤΣ] 4150 οἷν βεγθ. [1 οογγεοῖ, -ξ Αγϑῦ. τἰρτσαί", ἃ τα, 

σλονγέ αγροτῦ, οὐ (ἃ ἀϊαϊεοι-νατίαπε οὗ οὐγοαΐδ δ) οἰγγαίδα, δῇ ἀγροιο- 

λεαΐ (1μἀπ6, 1354", 1356). Ηΐπι. Βυ. (α11.) Τα. (4|1.) ΠΥΤΟ τε 

ϑγγ. ἸΔ.. -- βολίς, ἡαυοϊέη (Ῥ5. 4065), ἔτοπι “Ἴδ᾽ οοπιπιοη ἴῃ 
Αγδπῖ. ἱπ ἴπ6 βθηβε οὗ 20 ἑλγροῖο (6.9. αἴτονβ, τ 5. 2οὉ 1). 

Θ (θώρακα) ΦῈ οοπέμβε τυ ΠῚ; θὰξ ἃ ψεαροη οἵ οὔέροθ ἰ5 
τεαυΐϊγεά Ὀγ ἴπ6 οοπίοχί. 

10 (27). ΤΠ] οὐ 186 ἔογηι, Κὅ. ἰΐ. ρ. 129. Βιι. 351, ἃ5 
Ῥγ. 125 αἱ., ϑυρροπίηρ' {πε ) ἀϊορταρῃθαά ἔγοπι ΠΙΠ). 

20 (28)Ὁ. δ] τε τυγηοά ( ἴαγη Ἐπαπιβοῖνε5) 20» Πἰπὶ ἱπῖο 
Βίμ 816: οἵ, 301, 15. 6319 2 ὯΠῸ ἩΒΠη (265. 5128). 

21 (29). αὐϑεπὲ ἕγοπι τ: Θ ὡς καλάμη ἐλογίσθησαν 
σφυρά (ν. σφῦραι: ν. Εἰεϊ4). ΣῈ ὡς καλάμη ἐλογίσθη αὐτῷ 
σφῦρα, Ἐ Ουδδὶ 5ιἰρυΐαπι εοϑιϊπιδῦϊε πια!!εαπι. ΨΦῸ09 δεν 300 
φρο ἰβ ψεακ: ΣΘ Βε6. ΠΟΡΞ ἰ5 νθῦῪ ρτοῦδθῖε. Εὸγ Ἰ:ΦΠ) 
τπϊδυντ απ, ἴον 3900 195.)), τά, τῇ ΣΉ Ὁϊ. Βε. Βυ. Ὁχυ. 
ἵ 2 Π), ογ δὲ 1βδϑὲ 20): [ὁ ἔγεδὲ ΠΠῚη ἃ5 ἃ οοϊ]δοῖϊνε 5 ἔογοθά. 
Τας ᾧ 85 15. 4017 αἱ. (26. 5144). 

ΠΤ] ΟΕ, Ατγαδ. τοαέαζλα, ἴο Ὀ6αῖ » ἢ ἃ οἷα: »ἠέαξλαίο, 

ἃ οἷἰμῶδ. [Οἵ ΠῚ πιὰ Ὅε 8 ἰοδη-νογά ἔγοπι Α55. ἑαγέαξ, ἃ 
(ἐἐρλῆ 7αυοϊέῃμ (Ὠ ε]. ΤῊΡΒ 630).] 

22 (30). ὉΠ ὙΤΥΠΠ]) 6-Κ. τ22λ.. [ἈἴυὈ-- ἐλο τλαγῥεεέ ῥοέ- 
σλεγας ; Ὀυΐ ροϊπίϊηρ' ὉΠ να πρῆς γεηάογ ἐδ σλαγῥοεΐ (Ἰπϑῖτιι- 

τηθηῖ5) οὗἉ (ἐ.6. ἔογγ εα Ὀγ) 226 τρεζζδ; Ὀυϊ τ1ῃ6 ράᾶγβί!εἱ ἰη ΖΕ] Δ ἢ 

οἰϊεά ἀρονβ ἕδνουτϑβ 384. 

ἽΒ] Κά. ἼΒ. : οὗ, τγῖδ Ὁ ΠΒῚ ἼΠΣ, [πη Α55. (Ὀεϊ. 

ΗΨἉΒ 625) γαῤάαω ἰ5 ἴο εἐγεζολ ογμιοσοῖ οαἱ οπ ἴα στγουπὰ (οὗ 8 

Ραβοη οἵ δηϊπια]): ἴῃ Αγδῦ. (1.8η6, 1119) γα 15 ἴο αἱά, λείῤ, 

οὐ ἀαεϑίςί, νἀτῇ ἃ ρΊ οὐ οἴπεγ τπίπρβ, ἴο 2702 τῦῪῈ οἵ σωῤῥογέ (ἃ 

ν41}; γα 1ἰβΒ ἃ ρὺξέ οὐ ργαέμίῥ: νάδάαί ἰ56. ρα εν, δόαηες 

(““ἀρρδγεπεῖν, 85 ἃ {πίπρ' ἴπαὶ αἱ ογ ἀεϑίσές," [,8π6); δηάᾶ 
γα ἴα ἃ ῥαά οἵ εἰωϑεά ἐλέρρ, Ὀδηεαίῃ ἃ βδααάϊςθ, ἃ σωῤῥονγέ 
ἔοτ ἴμε Ξαάάϊε : οἔ, 'π Ηεῦ. ΤΑ. 2 ὈΤΊΒΠΣ "3 ἼΒῚ ΓΦ ΝΣ 590 ; 

4.9 ΠΡ ΒῚ, ἀρραζ. ἃ σωῤῥονέ ({.6. ἃ ὈδΟΙ͂ς οὐ ΔΓΠ1) ἱπ ἃ ραϊδηφυίΐα 
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(ἃ ἀνάκλιτον). ἽἼΒΎΥ πετα δπά 1718 πιυβὲ οἷεαγίν Ὅ6 8 ἀϊβεῖϊποι 
“ ἴτοπι ἴπῈ “ οὗ σὰ. δ 419; δηά (υη]εβ5 ψα δβου! ἃ γεδά δδοῇ 
ππια Ἴ5,, Ῥγ, γδὴ 5. οὖ ὅτ; οἵ. Ὁ 215, Ργ. γ16 4153) πγαδὶ 
Ῥ6 οχρίδἰπεά ἔγοπι ἴῃ8 Α585. γωρδάμ, ἴο τἰγείολ ομθεεῖζ: 85 1ἢ}15 15 
Ἰηἴγαηβ. ἰξ 15 Ὀεϊῖογ ἴο γεδά ἤπδγα {πὸ Δ δ’ (45 ἱπ 17}3). υ., 
διρυΐηρ παι 55 15 ||} 1, ἀπά ἐπὶ οοῃβδαυθηξν ἴΕ σβουϊά πιεπίοα 

50Π1Ὶ6 ΨΘΆΡΟΏΒ ὙΠ Οἢ ἴΠὰ πηοπβίοσ οοιπίβ 85 ποίϊπίηρ, ψουἹά 

τεδά Ὁ (-- (ῶ ὑπ᾽ αὐτόν) ΥῸΡ ΥΎ! Ἰ5ΥἹ ΘΠ ΥΥῚΠ ΠΠῚ “Ης 
βμδίζεγβ ἴΠ6 βῃδαγρ δὐρεβ οὗ ἴθ ϑπῃ, αοδά (6πά) ρἱοίκαχα 
(ἢ; 2 5. 1231) ἀρ δίηβε ἢΐπι ἀγὲ (45) πιυά,".---ἰῇ ἃ ρβαβαπὶ ὑγίεϑ ἴο 
τοβοιθ ἔγοηι πἰπὶ ἃ οὔ] οὐ δὴ δηϊπιαὶ, {πὸ νεαροῦβ δἱ ἢῖ8 

ἀϊδροβδὶ ἃγεὲ υβεΐεβϑβ [Ὀὰϊ τῃ]5 βῖνεβ {πε ἱπιργοῦδδ!ς ταγίμπι 

414: 216 η]. 

24 (32). “3 8}] πιαν 6 εἰξπεν ἔγϑηβ, οὗ (ΕΖίκς. 432, Ρ8. 130}2 
ἰπίγβηβ. : ἸὩ) (ΒΙ.2 Οα. Βι.}) 15 ἀππεοδββᾶγυ. ᾿ 

ΦΏΣΓ] “«. 2 πῃ (α-Κ. 1444, δ) -- Ἐηρ!. ““οπθ." Τῆδ ρυπο- 
τυδιίοη ὩΣ 15 ποράϊθβα. δηά ποῖ δῃ ἱπιρτονεπιεπί. (ἃ Ἴου- 

ἱτϑοῖδά 86 ν. ἱπίο τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου ὥσπερ 
αἰχμάλωτον (βονετπξά ὅγ ἥγῆται ἱπ 339), ἐ.6. ὈΠΠ (Ὁ) ΠΕ 
ΠᾺΡ (τάρτ. εἰδενβοία ἰὰ δὶ ὁηγ 4016 (Ηεῦ. 3) ἐπελθὼν δὲ 
ἐπ᾿ ὄρος ἀκρότομον ἐποίησε χαρμονὴν τετράποσιν ἐν τῷ 
ταρτάρῳ, ἃ βἴταῃρε τεπάετίηρ᾽ οὗ ΠΦΠ ΤΠ ὕϑγ 19 γεῖση ὨΣΠ δ12 

ὉΨ Ἰρπῦν, δῃιὰ Ῥυ. 245 (- Ηθῦ. 306), ψνιογα ἰξ 86επι8 ἴο ῬῈ ἃ 
πιϊϑρδοεά ἀοιδῖες ἔος ᾿ὰμν)) : Οτίρεη, ποῖ ρεγοεϊνίηρ ὑπαὶ 1815 

τεργεβεηίεὰ {π6 νῇοΐε νεγϑθ, βϑιρρὶϊεὰ ἔγοπι Θ (566 ΕἸἴ614) ννβαῖ 
ἰῃ ϑινεῖθ᾽β ἰαχὶ βίδηάϑβ ι5 3Ὁ ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον. 
αυ., ραΓΕν δῆεγ (τ, νουϊά τεδὰ ὉΥΠ 3 [132 ἫΝ) Πτπ 
τ ρο, “486 Ὀοζίοπι ( ὃ ἢ) οὗ ἔπε σἴγϑαπι 18 ἢϊ5 ρδαΐϊ, ἴῃ 6 οσδδῃ 
δα οουπίοιῃ 45 Ὀοοίγ "---ϑυρροβίηρ ἴδ ν. ἴο τεΐεγ ἴο [εν αἰ μαη᾽5 

ταῖθ ονοῦ 6 ὑπάογονογά ; Ὁ. ϑϑϑ ὈΜΠΠ ΠΣ ἼΦΠ Δ) ὝΝΝ, 
“Ἡς πιδίκοιἢ ἃ ρδίῃ ἴο βῃίπα ἰὴ {πε ἀδγκηθβ8 ({πε ἀδτείς τννδῖθγβ). 
Βεδιίπαά πἰπὶ π6 ἄδδθρ Ὀεοοπμεῖῃ ἃ ἤδη." δὅ, οπιϊτεἰπρ 3.3. 

Ἔχργεββαβ ἰῃ ᾿᾿Ὁ πρϑῦ ΝΠ π᾿; ἘΦ - ΜΑ͂. 

25 (33). Ἴ2.»] ροεῖ. ἔον ἐλε ἐαγίλ; τοῦ ἡ. 

ΦὈψΨΌ1) (ἃ ὅμοιον αὐτῷ; 50 πιοβῖ : ἰῃ Ατᾶῦ. »πεῤῥλέμλω. 
Με. 56ῇ. συ. Βα. Πὰ. ΒΩ. νουἹά ροῖπε ᾿Ῥ Ὁ ; Ὀυϊ ΠΡ πενοτ 
δοίυα!Πγ ὁσουΓβ ἴῃ 1Π6 56εηβε οὗ ἐέβενιεες, ἴηι Ό, λὲς γμΐδν, σιουἹὰ 

46 
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αἶβο Ὀ6 ροβϑίδϊε : Ξο ΗἹ. ευβ5, Ηΐπι. ; ὨΪϊ. ἀοε8 ποῖ βεεῆὶ ἴο 

ἀδοίάα Ὀθεΐναεη τΠἷς δηά Ζέξα. 

ὙΩΔΣΤΠ]) τά. Ἵν (οἷ, 1533 η.). 

ΠΓΤΟ Ο30] οἵ, Οη. οὗ ὈΞΗΠῚ, 35) ΠΗΠῚ, ο. 61 ΠπΠῚ, ὅ30 (85 
4841 δὺς Ὅ20 ΨΠ), 566 κ., 18. 51} (οῇ 5860 1) ΡΠ 53 ΠῚ ΠῚΞΒ) τ 
ἐπα τέαέδ οΓ το ἔεατ -- τούξλοιέ γθαγ. Οὐ. ΠπῚ ὅν85, ““ἴο θ6 ἰογά 
οὗ ἴδε υπάοτ- νοτά (9 ἢ)"; με. πυΠΠΠ ὅ925, νμῖοῃ 15. δὲ ἰεαβὶ 
Ηεοῦτον ; Οἷα. (“ἸΕ ἃ οἤμδηρε ἰ5 ἀεβίγεά ἢ") ΤΠ ΣΙΝ νΒίοἢ 
ταῖρ ς θ6 τίσι, 

2όα. Βά., πυῖτῃ αα. Βα. Τὰ. Β6., ΚῊ ἈΞ) Ὁ πές, 
ὙΠῸ] [8 τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν, ῷ 1...» (θοῖῃ νἱίβουῖ 

Ἐχργεβϑίηρ᾽ ΔηΥ δαυϊναϊαπὶ ἔογ 52), ΖΥ ΥἼ 55: ψνβεηοα ΓΦ διὰ5 
Ῥδβθῃ ργεοδγίοιιβ! Υ οοηὐδοϊιγεὰ ἱπβίθδά οὗ ὙΠ0). 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΠΠ]. 

2. ΣΝ}Ὴ] Κι. ἘΡτ: οτὲ ΡΤ, Ἐρν ἴδ6 1:ϑὲ ρεῦβ. τεϊτθη 
νἱϊδους", 5ες 6-Κ. 44. Με. ουτγίουϑῖν δάορίβϑ ἴῃ 2πά ρεῖβ. 

ΣΟ ἼΔΩ 3 "ν] ΟΡ.» Ἱ ἃ Ἰοησοῦ ργοβα δαυϊναίςης 

οἵ ποθ, ὅπ. 115 την ἸῸΡ ἼΙ 039 ὉΠῸ ἼΧΩ) κδ: ἔογ ΠΌΙΟ οὗ 
(οὐ 5 ρἴδῃβ 886 76. 23, Ἐπιηεπάαδιίίοη οὗ ΠΟΙ ἴο ποι (Βε.) 

οἵ πΌ (Βὶ.), ογ οὗ κϑὶ ὅ5) ὅ5. Ὁ ἴο Νϑ 95) ἘῸΣ 5 (Πυ., ψ8Ὸ 
οὔιἱτβ ΠΟ : ορ. '"Ὃ ΠΊ Ὃ δἴ {πε Ὀαρίπηΐηρ οὗ ν.5), ἀγα απο βϑδ 

(Ἰουρὰ υ.᾿5 Γῦϑη πὸ ἀουδὲ ρίνεβ ἃ ροοὰ δπεεμεβὶβ ἕο ϑΡ, 
402), δηά (τ᾽5 οὐθέν σαπποὶ ὕῬὲ οἰξεά ἰῃ βιυρρογέ; ἔογ μανίηρ' 
Ραγαρηγαβθά ἽἼΘΟ ἼΧ3 Ὁ) Ὁγ ἀδυνατεῖ δέ σοι ἴδε ἱγαπδίαϊος 
προσ ββδ νυ 8130 ραγαρῃγαβθα ΠΟΙ ὉγῪ οὐθέν. 

3. ΓΡ̓ . .. ΠῚ Ὥ] (ἀπ᾽ οπι. ; -Ξ 383, 

ΟΡ] ΜΒ δ" Ὑῦπο, 8 385. 
ὨΣῚ 053] τερά νῖτη ΜΘ πο 10 κς ΠΡῚ Ὅ5 0.3, 88 383: ποῖ 

δἷ5ο ῥημάτων ἰπ (π᾿5 ραταρῆγαβε. 

ὙΊΧῚ 150] ἃ τίς δὲ ἀναγγελεῖ μοι; 88... κ5Δια. : 
Βεΐνεοη ἘΣ ἂπὰ μθ) [86 ἴο55 οὗ ΠΡῚΣ (| Πυκθῶ), 88 55) νους 
αν Ὀδθη δαϑύ; γαῖ ἰϊ8 ἰηβογίίοη ννουἹά ονεγοδά {πὰ 11π6. (δ᾿ 5 

΄ μεγάλα αὐἴεν δι κὐ ἰβ ὔοὲ ἰῃ δα ροβίεοη ἴῃ τυίοι ποἼ),  ἰξ 

Βδὰ Ὀδθῶ υβεά, ψουϊά Βανὲ βϑίοοά. Ηοῖπι. 56} ῖκβ δὴ οὔ). ἴο 
ὙΠ ἰπ ὯΘ τοδά 48 [59 δ; δυξ {Π|8 ρῖνεβ ἃ πυδϑίίοηδθία 
Ῥοβίείοη ἴο {86 οδἦεος ἀπά ἃ Ῥαά ραγα]!εῖ ἴο γην Ὁ). 

»͵ρ ΠΡῊ ον. γ8ν ΝρῊ] ο΄ Κ. τοθὶ 
5. Τ͵ΠΛΜΨΌῺΩ] νοῦν ἴο πϑὰγ φῇ τεοεῖνα ἃ γερογί δρουΐ, 85 Ἐχ. 

18', 2 Κα. 1011: ορ. ψ τ [6 5δπὶῈ δηι Παϑὶβ ἴο Πιξ, 5. 488 
δ θὴ 9. ὩΡΟΣ ὝΦΕΣ. 

6. Τῆς ν. β86επὶ| ἴο δὲ ἀεξεοϊξνε: ὈΝΌΪΣ δπηὰ ἸΠΌΠῚ, 85 
ῬΆγδ 1161 ἰογηι8, 5βου!ὰ βἰδπά ἰῃ αἰδδιθηὶ 11π65: Ὀυϊ, ἰξ αἰν!ἀοά 

αἱ Ὀνλς, ἴΠ6 νΕΓῪ αυκβι δ ΌΪ6 2: 4 τῆγίππι (403 η.} ἰ5. {π6 
347 
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τεβυϊς. Βυ. οοπιρίεῖαβ κ"' ὉΥ ἰπβεγιίπηρ ΤΠΣῚ σι αἴον Ὀνθὲξ: 

Βδεϊξοδετ, Βα. (ὉΒ6. 2,2. 2481) Όν τεδαϊηρ Ὀϑιὲ ὉΠ ἔογ Ὀπϑὲς. 

ΘΌΝΩΝ] 1Ε σογγεοεῖυ τεδά, ἀπ οὐ]. μα5 ἀγορρεὰ οιδἷ (Ξεε ἰαϑὶ 

ἢ.}), οὐ πιαβὲ Ὀ6 υπἀετειοοά (ορ. 715): ΜΘ  Ο ὅθ᾽ Ξυρρ!ε5 Π (ορ. 
93)). Το υπάεογοίοοά οδ]εοῖ δ85 Ὀδϑη ἰδίκεη ἴο 6 ρενεεζ,, οὐ, 
Ὀείεγ, τλαέ 7 λατὸ ταἱά απο ἄολα (Ὠ1.}: Ὀχὲ πεϊῖπεγ 15 νεσῪ 
βδιϊβίδοϊογυ ; δηά 1 {5 18 ἴπ6 βεῆβε, ἰΐ 8 Ῥεϊίεγ ἴο γεβίογε ἃ 

βυϊδῦ!6 οδ͵εοῖ ὈνΥ ἐπιεπἀδίίΐοη ; 566 αϑὲ ἢ. 

ἽΒΒῚ ἽΝ ὧν ὙΠΏΓΙΣ] Ὀοῖδ ὯΠ) ἀπά ὃν γε δπιδίριουβ : 
δηά ἽΒΝΊ ἫΝ πᾶνε δἷ5ϑο Ὀδθη νϑῦὺ αἰ βεγεη! ἰαΐκεη. ὃ» ὯΠ) 

ΠΊ6ΔΠ8 20 δ6 5077.) 70, ἰο γεῤοηέ ο (50, 6...» 6 Ὁ. 85 ἀπὰ ἔγεαυδπεγ), 

δηά αἴβο 20 οογεΐογέ ομϑϑθ 07 (50 2 5. 1.439, 7εγ. 4116); δὲ ἴἰ 15 

αἰδίσαϊ ἴο ἢπά ἃ 5υϊϊαν!]6 βθῆβα ἕο Ἵδ. ἽΒ» 85 {π6 οὐ. οὗ {π15 
νεγῦαϊ ρῆγαβο, (που ρ ἢ δἰξεπιρίβ μαναὰ Ὀδθθῃ πιδάδ : 50 Ὁ ΠΌΓΟΠΙΝῚ 
ὈΘΡῚ δὲ ῈΨ ὩΣ) ΠῚ Ὧ20; ΕΒΓ οΏ, 1 τορεπὲ οὗ τὴν Ἐπιρίν δηά ἔοο  ϑἢ 

ΒρΡδϑδοῆεβ. Οοῃβδαιθηίν ποδί ἴακα ἴπ6 νΌ. δὐβοίυϊεῖϊν (ἰ ἰ5 

ἔγεαιθ!Ε 80 υβεὰ ἰῃ ὈοΟΙΏ βεηβεβ, 20 ὅδ 5077.)», 6.0. Ἐχ. 1317, ἀπὰ 

ο οογιογέ ογισϑογ, 6.9. απ. 4813): 1 τερεηΐ (ἢ 116 5 {{Π20} ἀροη 
ἀυδπὶ δηὰ δ8ε5, οὔ 1 οοπιέογί τηγϑεῖ (Ἰπουρ ἢ 5: Ἐ{᾿1ΠρῚ ἀρο 
ἅἀυβῖ ἀπά δ5865 ((ῃβ., γεδάϊηρ ΠΡ) ἔογ ΠΌΓΟ δηὰ ἰπ κ"' ὈῸΠ 

ὈΦΝ): πεγείογε 1 πιυδὲ ρίπα ἄννᾶυ, δηὰά αϊϑβϑοῖνε ἴο ἀυβίὶ δπά 

45865 (Ξ)ὲ. 2481), Ὀυϊ ὃν τνουἹά Βαγαΐγ δ6 188 τῖρμε ργεροβίτοη 
Ἔνθ ἰξ ὮΡΌΣ πιῖρμξ δε δοοερίεά. (ἅ ἥγημαι δὲ ἐγὼ ἐμαυτὸν γὴν 
καὶ σποδόν: Ὀυϊ ἰξ ἰ5 ἀουθιξι! ᾿Βεῖμογ (15 15 ἀηγιβίηρ Ὀυΐ 8 
ῬΑΓΑρῆγαβο οἵ 33. 

ἡ. ἍΓΤΙΕΝ] [Ὁ] οννεά Ὁγ ἴδε ρῇ. ἰη ΔΕ (3) 15 τῷ σις ἽΠι : 566 
1935 ἡ. 

98] ἔογ ὧν, 853, δ.5.» 1 5.412, 1 Κι. 1τ61|2: ορ. Ζόκ. 41α, τϑ81ὅ, 

ΔΌ επά: (τ στοηρῖν ἐνώπιόν μου; 50 5Ὲ} : τὴ ἀπά 50 Βι. 
σι, τεῖγ, ΜὨϊΟΒ Πα ἀείεηβ οὐ {πε ρτουπά ἐμπαῖ ““ 41] ξυπιαῃ 

βραθοῦ 885 Οοὰ ἔογ [5 βδάγεγ, δηὰ 15 ἀϊγεοϊεὰ ἰονναγάβ Ηΐπι"] 

ὙἹ2)2] πιᾶὴν ΜΒ5 ΥὙἼΣΨΩ : δπά 580 ἰπ ν.8 σβεγε (δ (κατά, 

μεγὲ ὥσπερ) ἱπιρῖ165 188 Ξ4πι6 γεδάϊπρ'. 

8. ΓΟ ΓῊ] (ἃ ποιήσει, 35. «ΦὩΔΡΩΣ, πιχαίκίηρ᾽ ]0Ὀ᾽5. δςιϊν νυ 

Ὀερίη ἱ ἢ {πε οὔετίπρ᾽ ᾿ἰπβίεδα οὗ (35) νι τπ6 ῥργαγεῦ; 88 

ἐχργεββίοη οὗ {πε βιδ). θεΐογα ὅὍ8η" νουσβοβ ἔογ Π6 οογγεοῖπεββ 

οΥΓ Ξ. 



ΧΙΙΙ, 6-τὶ 2440 

ΜΌΝ Ὁ ὉΝ 3] υηΐε55 ϊ ἰβ 8η δγοσ ἔογ πὶ (Ὀ.), 
Ὀϊὲ "5 οἰἔπεῦ τὸ ομιῦν (ορ., ἴἢ τρμεγ τεαά, αη. 404, Νιι. 2433, ος 
σωγεῖν (ΩΡ. 1. 157,1 5. 215): Ζ6χ. 4754, Ὁ ἀπά ς. 

ὙΏΣΣ.... 08] 866 οὐ ν.ἵ. 
9. ΒΞ] τεδά νυ πιᾶην Μ55 δηὰ ΝΨ. ΒΥ). 

10. ΣΝ ΠΣ ΤΙΝ 30] Οὐτὲ πῶσ. Τηῖΐβ ἰ5 {πα οὐ 
οοουτγεηος οὗ {πε ρῆγαβε ΠΣ 2 (3) στ [ΠῈ πδπια οὗ δα 
ἑιυξάμαί ἴῃ ἴῃ ρδη. δἴαογ Π2; [86 ρεη. 5 ρἜΈπογαν ἴ86 

πᾶ οὗ ἃ ρεορίβ, οοοδϑίοῃδιν πὶ οὗ ἃ οουπίγυ ([6τ. 331). 

Τῇ Ἵχοθρίίοηδὶ ὑβαρὲ πδγα νου ἤᾶνα ἴο Ὀ6 Ἔχρίαἰηθα 85 ἄτι 

ἴο ἴο55 οἵ ἔπε τγεδ] βεηβε οὗ {πε ρῆγαβαε, ἰξ 1 οὐ ρίπαι!ν πιθδηΐ 2 

δγέηρ δαοῖ ἔλθ οσαῤέέυος οὗ, ἀπὰ τννὰβ οοπιροβαά οὗ ἃ νῦ. ἔγοπν ἴῃ 8 

τοοῖ 3] δηά ἃ πουη ἔγοπι ἴδε τοοῖ πὩῦ. Βυΐ 5ἴίπος Επτν. (ὁπ 

]ετ. 485 δηά ἴῃ γαλγό. διδὶ. ῬἩρέος. ν. 2161.) (86 νἱενν [μα5 
ΒΘΏΘΓΔΙΥ ργαναεαὰ τμαὶ ἐπα νΌ. δηὰ πουῃ ἄγε ἔγοπι 6 5δπιῈ 

τοοὶ (Εν. ἀρρεαΐβ ἰο ῥ5. 126], νοῦ νουὰ Ὅς ἀεοϊξῖνε 1 ΠΟ 

ἰ5 τρβεῖγ γεδὰ {πεγο), ἀπά ἴπῸ ρῆγαβε οἵ {πε βαπὶα ομαγδοῖθγ 85 

Β 2 2, “ ὯΡ) ὮΡ̓; {π6 πιδαπίηρ' ἴῃ [818 ο858 15 20 φεγγε ἐδέ 
ἐωμγηΐηρ, ἐ.6. ἴο ομδηρα ἴδ ἐογίυιπεβ οὗ, δηά ἴδ ρῆγαβα 88 βυϊῖ- 

δΔΌ16 ἰη τεΐεγθησα ἴο δὴ ἱπαϊνίιια! 845 ἴο ἃ παϊίΐοη. Τῇα ρῆγαβα 

οσουτβ ΟΠ εν ἴῃ ἴπ6 ρῥγορδειὶς [ἰογαΐυγε (1εγ. Εζὶς. Ζερῃ. δηά 

1886 ρΡγοΌΔΟΪΥ δῖα νν. Ηοϑβ. 611, Απι. 915), ὈυΓ αἷβο ἰῃ 5. 147-- 
537 855 126] (τεδά Π)20), 1,84. 2,4. [ΙΕ ἰβ ποῖ ἱπιροβϑί 6 {παῖ ἴῃ 
δοπια οὗ ἴμεβ6 ραϑβαρδϑ 6 διυῖμογ Ὠἰπιβοῖ ἢ [πουρῆς οὗἉ οαριἱνὶτν 
ἰπ οοηπεοίίοη ν ἢ ΠΊΣΩ ; {Π18 5βθῆϑ6 ννᾶϑ ἰῇ δπῪ οᾶβα αὐϊΐα ΑΓ 

τεδά ἱπίο ἴδε ἔογπι (ορ. ὅς αἰχμαλωσία τεαμαηι}}), δηά ἰ5 
Ῥγοῦδον {πε γεάϑοη οἵ ΠΩ ἴῃ 3 ᾿πιεγοπαηρίηρ τ ΠΣ, ἀπά 

οἵ με ρυποξυδείοη ΓΑΣΕ’: (γεῖ ορ. ΠῚ ἔγοπι ηὉ) ἰηβέεδά οἵ ΤΆΣ Ψ', 

ὙΠ] ποῖ βίηρ. (Ὁϊ. Βυ.: ἔου 126 σ65) ἀγεὲ ποῖ ἀπαίορουβ), 
δνδὴ ὙΠ ἃ οοἰεοῦννα 56εη8ὲ (α-Κ. οἵζ), Ὀυΐ, 45 ἴῃ : 5. 4055, ρἷ. 
( 55) -Ξ- Ἰπ , υπ|655 νὰ Ἔπιεηὰ ἴο ὑν»ὺ (Πυ.), ἴπε ἔογπι υϑϑὰ 
εἰβενῆογε. 

11. ἸΓΠΩΣ ὈΓΙΡ ἼῺΣ ἽΝ] Β6. ἸῸΡ ἸΠῸ Ἰ59:Ἴ δῆτ (δ, 
αῃά ποϊηρ [μαι ΜΘ πο 76 γεδάβ ἸΠῪ ἔογ 1722 δῃηὰ ἵνο Μ55 
οπξ 15,32. Βυῖ [πε δάάϊιίοη οἵ {πὲ ἀείδὶϊ (ορ. (π6 νατίδηϊβ 85 

Ὀδίννοοθη 33 δηὰ (ἴ ἴῃ : 5. 19, 2 5. 1231) 5 πιογε ργοῦδδδίς ἤδη 
[18 οπιἰβϑίοῃ. 
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12. ΓΏΣΞΘ] γοῦν δὴ οτγοῦ ἕοσ πρῶ: Ο-Κ. ο76ε. 

14. ΤΠ] ἱξ τε ζεῖ, ἄσθε, τεαὰ ΠΌῚΟ" (5ο Β6. “ἀπ ")}: {ξ 8 
αἰπιϊηαεῖνο (ΗἸ 2.) τα ἔκ» Ροΐης ΠΟ ὍΝ, 

15. ΟΣ ἘΝΜΏ2)] Ο-Κ. τ2ια; ορ. 1450 (οοϊποῖθ). 2 
Μϑϑ 5. Β6. ἸΝΧΌ). 

ὈΓΤΤΤΙΣ ὈΓΤΩΝ ο.. ΓΙ] 6- Κ᾿ 1350. 
1:ό. Σ᾽ Ὑ] ΚΈΡ. ΜΚ): Οτὸ πη; α-Κ, 754 
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Ανεηρεγ οἵ ΒΙοοά, 173. 

Βαργυϊοηίδω, ᾿ἰεγασν ῬΑΓΆ11εῖ8, χχῖϊ, 
χχχὶ ἢ, χχχὶ. 966 δἷϑοὸ ἱπϑοῦρ- 

Ἱ, 
Βηόμα Ἔνι: ξ,, ἵνὶ ὦ, 27, εἴς. 
Ἐἰγάβ, ἱκπονυϊεάξοε ροββεββεά ὈΥ, 239, 

Βοηε, "πε τελιν, 148. 

Βοηςα8, 5εδὶ οἵ ἀΐδβεδβε, 22. 
ξαποιϊίοια αἰἰγὶ υϊεὰ ἴο, 45, 257. 

Βοοῖς, ος 8οζοῖϊ, 170, 274 ἢ, 
Βοννεῖ5, 8εδὲ οἵ δπιοίίου, 26ο. 
ΒτοηΣζα, 237. 
Βτοοαι, 253. 
Βυτγηί-οἴδετίη 8, ἰχνὶ, 6, 8, 374. 
Βυίϊε, 279. 

Οβυιοῖβ, 5 (., 1:5. 
Οὐδιβδδηῖεβ επεσοπδηΐ, 162. 
Οσαρίίνεβ, 283. 
Ομβιάσβδηϑ. 866 Καβάϊηι. 
Ομάγεη, ς, , ὗν. 

οὗ ἰδς νἱοκεά, κίε οὗ, ἵνὶ, 1:82) 
186 ἔ., 220 ἔ-. 

ΟἸουά, 220 ἔ,, 315, 325 ὦ 
Οοοῖκς, 426, 511. 
Οοηϊεοίΐυτᾶ! ἰγδπϑϊδίίοω, 38. 
Οοπϑεογδίϊη, 8. ᾿ 
Οοηϑιεἰ!διίοηϑ, 86, 142 Εἰ 
Οορρενῦ. ὅες Βγοηζε. 
Οορῖϊς νετβίουϑ, ἰχχίϊ, 
Οογᾷὶ, 241. 
Οονεηδηΐ, 57, 262. 
Ογέλθοο, 2228, 233, 443, 32] Ε΄. 

τοοοάϊ!θ, 34, 71, 3521., 3564, 369, ὅδι, φ6ῳ ξ, γᾶ, 
Ο γϑβίδι, 241. 
Ουσξςο, 50, 212. 

Ῥασίκηθβϑ, :ο4, 331. 
ΠΥ, υ8ε8 οὗ ἰεζῃ, 10 ἔ,, 206. 
Ῥεβίῃ, βίδις δῆεν, ἰχν ἀν δ. 120, 

150, ῳ 318. (8εε Αδεαά: 

ΞΕΣΠΝ Ῥειϑβοηϊδεά, 1 
επιοῦ8, 56, 201. 
Ῥεβεγὶ (ϑγγίδη), 6, 18, 
Ὀίαδίοχυς, χχίΐ, ἐν, 

3281 
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ΘῊΡ ΘΙ ΒΑΡῪ βυβεγίηρ, [νἱῖ, [χῖ], 43, Οταπιηῦδγ, ἤοΐεβ οη--- 

Ὀτγαρουβ, 33, 71. 
Ὀτεδίηβ, 72, 287. 
Ὅτεβδ, ἰυηΐο, 257. 

19. 
“Ὦυει," 27, 51, 82, 173 ἴ., 178, 237, 

451, 137, 310. 

ἰδηά οἴ δες, χχνὶϊ. 

ΕἸερ' 
ΕΠ’, 7, 375: : 
Εἰίδυ, χὶ ΤῈ. Ιχὶϊ, χν, ᾿χίχ, 40, 277 Ε. 
Εἰιρμδζ, χανι ἢ, ἵνὶ ἢ, 27, 40 ΕἾ, οἴο. 
Εταρμαβίβ, 84, 88, 304. ᾿ 
ἙπΠΏΙοΔΙ ἰεγηιβ, ἰάεδϑ, δηά ἰάςδὶϑ, 

Ιχχ, 3ἴ., 54, 227, 263, 265, 
466.., 27ο. .᾽ 

Ἐναροτγδβίίϊοη, 315. 
Ἐχρίατίοα, 8. 

“: Εϊγβί-Ὀογη," τόο. 
ΕἸοοῖκ58 τ ϑῆδερ δηά ροδίβ, ς. 
ἘρΙκ-Ἰογα, 57, 148. ᾿ 
ἘσΙκ-5ίοσυ ος -Ῥοοΐς οὗ ]οῦ, χχνὶ. 
Ἑππεγδὶ εῖοβ δηά ουβίοπιβ, 190, 230. 
Ευίΐυτγε ᾿ὲ. ὅ86ὲς Πεδίδ, δίδίε δῆες. 

(οδίϑ, 5. 
τα, 42) ΠΣ. 

Θοά, ἰδτπι5 ἔοσ, χχχν, ἶχχν, 4, 20, 
242, 198. 

Θοά58, 5ϑοη85 οὔ {Π6, 9, 297, 328. 
ΟοἱἹά, 236, 241, 396. 

οἵ Ορδίν, τοϑ, 240, 166. 
Οτγβπιαιασ, ποῖς8 οἢ--- 

Ασςοευβαῖϊνε οὗ ᾿ἰπνἰ δἰΐου, 4. 
τς, δ, 360. 
Ῥτοάυοὶῖ, 71, 9δ, 1δδ, 190. 
βικίο, 10, 54, 78, 148, 188, 206, 

10. 
᾿Απίϊοϊρδίογυ βυβῆχ, 299, 246. 
ΑΥπεΙΣ ὁ ἀμαϊνιοά, 9; 85 τεϊδίϊνς, 14. 
᾿Αϑγπάείου, 78, 188, 200, 866, 816. 

““Οοπη)υχαίίου οὗ διδοῖς," 57. 
Ὠἰπιϊπυξνεβ, 206. 
Ἑεπιυϊπίης, υϑε8 οὗ, 4, 8, 28, 119, 

264, 818. 
σά γα, 17, 37. 
ΟΘεπάεν οἵ ρϑείβ οὔ (με Ὀοάγ, 2256 .Χ 
ΗΙΗ͂Ι τυυυϊτέεη ἀεἔεοιίνεϊν, 67. 
Ἡγροιδείῖοδὶ βεηΐδηος5, 323, 25, 86, 

46, 48, δᾶ, 78, 123, 134, 146, 
165, 8584. 

Ἱπιρετέεςϊ, ἱποὶρίςωὶ υ5ε οὗ, 29. 

δΥὠοξγοηίβες, 228, 399. 
με ) ἱπαϊεδὰ οἵ), 30. 

Ἰράθδαιε, δτὰ Ρ. νὶ., 26, 4δ, 180, 

ἐπ εετοκιεοη, υπεχργασϑεάῦ, 4158, 

}αδϑῖνε, ἔογτηβ ἱποογτεςευ πγτεο 
οΥ ροϊηϊεὰ δ5, 87, 111, 118, 
157.,, 140, 296, 588. 

Μαβουϊηε βυβῆχεβ ἀπά νεσθαὶ ἔογαα 
τείεγγίης ἰο ἔδηι., 5.,, 60, 195... 

Ναγγαίίοω, τπάϊγεςξ, ΐ ἴο 
νηὶ διά υ͵ἱοε υέγσα, 182, 16δ, 

ΝΙΩΙ, ὈΠΥηΥο βεῆϑβε οὗ, ᾳυεβίίοη- 
ΔΌὈ]ς, 71. 

Ῥατγιοἰρίδ! οοηϑιγυοξίοι, 79, 191. 
ΡΊαγα!, δἰϊερεά 1 (ἐπι. οὔ νδ. ἰη Ὁ. 107. 
Ἐεϊαξνε, οπλϊβϑίουω οὗ, 219, 136, 177. 
ϑογέῤῥέο ἀεγεοξένα, 4, 129. 
δίη., οὔδηρε ἔγοαι οὶ. διὰ υνέωφ 

ὑεῦσα, 152, 93, 187 Χ, 198. 
ϑυδίεςξ, ἱπιρ οῖς, 96. 
Ὁη6, 76. 

ψουλῆνς ο!ονεά Ὦγ 2γὰ ρεγα., 76, 
1 

εν ἱοπές, 39. 
ἰαϊγοάυοιηρ ργεά., 158. 

Οτεεῖς ἰβουρῆι δηὰ ογαίυγε, αεροά 
ἰηθυεηοε οὗ, χχίν, 235, 315. 

Οτεεῖς νεγβίοω, δδεὶν, χανϊ, χχχ, 
᾿Ιχχὶ ἢ. 

Αἀάιιίοιϑ, ἰχχἰϊὶ, 8, 15, 24 ἔ., 4, 8, 
10, 18, 

Παίς, ἰχν, ᾿ἰχχὶ. 
Βορτιαῖϊς γεπάδεγίηρ, 93, 147, 399. 
Θουδῖε τγεηάεγίηρβ, 3, 187, 307, 

243, 808. 
ΤἸαϊοπιδῖϊος γεπάεγίηρβ, 68, 157, 146. 
Ιηβεγίίου οὗ τοιαῦτα, 387. 
Οπιἰϑϑίοῃϑβ, χίῖχ, ἰχχὶν ἢ, 9356 (χὶ}). 
Ῥαγαρῆγαβος, ἰχχί, 42, 9, δέΆ, 110, 
28, 501}, 307, 314, 257͵,3.49,480, 

ἘἈεηάδεγίηρβ οὗὨ 2, 269, οὗ ΠΥ (νοῦε, 
πνεῦμα), ᾿χχιϊὶ, 
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στεεῖ νετγϑίοη, βαγῖν, δηά ρδγα]ε 15π|, 
149, 116. ᾿ 

δηά τηγίμπι οὗ Ἡεῦγεν ἰεχὶ, 228, 
116, 167, 816 (ερ. Ἰχχνὶ). 

Οτεεῖς νεγβίοηβ, ἰδίον, ἰχχὶ δ΄ 

Ηδαῖϊ, 2319, 232, 392. 
Ηδηά, ρεβέυγεβ οἵ, οὐ, 269. 

ἴῃ νατίουβ ρῆγαϑεϑθ, 151, 200, 290, 
11, 160. 

Ἠδυτβη, χχνίϊ, χχχ, 2, 318. 
αν, 346. 
Ἠεδγίτξξοουγαρε, 268. 
Ξε υπἀεγβίδπαϊηρ, 73, 79, 84, 118. 
Ξε σοηβοίεηοα, 226. 

Ἠεανεη. ὅ8ες Εδιείβ. 
Ἡεχαρία, ᾿ἰχχὶ. 
Ηἱρροροίδπιυ, 252, 354 Ν., 526 7). 
Ηἰγεά βεγνδηὶῖ, 68, 127. 
Ηοτη, ἢρ. υβε οὗ, 147, 107. 
Ηοτγβε, 345. 
Ηοβρί ἰδ] γ, 270 ἢ. 
Ηου868 οἵ οἶαγ, 47, 210. 
Ἡγροοτεῖδυ, 271. 

ες, 319, 332, δ06. 
ΙΔοἰαίεν, τ ἢ 
[πάϊνίυε!, τε! σίου ναίας οὔΠα, ᾿χίχ. 
Ιπϑογίριϊοι3--- 

Ατγϑπηαῖς, 258. 
Βαδυϊοηίδη, χχὶν, χχχὶ δ΄., 80, 327, 

1811. 
Ἐργριίδη, 269, 353. 
Μίηξεδη, 16. 
ῬΒαϑηϊοίδη, 171, 219. 

[πϑρἱγβίϊοη, 217, 280, 
ἴσου, 237. 

, 7αοίκα!β, 26ο ἢ. 
7επιπιδῇ, 476. 
]οῦὉ, παπις, χχ, χχίχ, 2. 

Ῥοοῖκς οὗ. 8:6 Τᾶῦϊε οἵ Οσοηϊεηίβ. 
οδεγδοίεν οὗ, "1 δ-., 1 δ΄. τ123., 1.5, 20, 

42, 261 Η, 
ςουπίγΥ οὗ, χχνὶ δ΄., 2, 
ἄϊβεδβε οὗ, 22 ὦ, 

Καβάϊπι, χχχ, 17. 

Ἔγεη-Ὠδρρυοξ, 2 
Κεϑίδῃ, 3 
Κίηρδ, αἱ 
ΚιίΞ8, 260. 

1,8 ε ι} 

[ρὶρ ἀδο δι 194. 
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[,μεδά, 126. . 
τδ]εἰ5 οὗ, 171. 

Τονίδίμαῦ; 33, 224, 3516, 4,6, 
359 ἢ. 

Γιρδς, 320 ἢ, 
Αρθιπίηρ,, 17, 181, 232, 317, 319 ἔ., 

, 832, 336. 
[οΏ5, 44, 102 ἔ,, 327, 515. 

5116]] οὗ, ὅ7. 
Δέ εν ϑμεῤόηςα, 803. 
1 οἷη-οἰοίῃ, 79. 
Ι οἴη, 355. 
Γοῖυ5 ἔγεςβ, 357. 
ἔεγε, 95. 

Μαϊπιοηίάεβ, χχν. 
ΜΕῚΟ, χχνι. 

δἰδοῃ τε, 240. 
Μαδ]ϊονι8, 214, 174. 
Ματσάυκ, 71, 89, 222. 
Ματτίαρε, 1. 
Μαίεηα, 9. 
Μεδὶ, βδογεά, 6, 8, 271. 

δαπαυεῖ, 6, ὅ. 
ογαϊπαγυ, 6, 266, 

Μεῖεον, 436. 
Μιρτδίίουη οἵ δἰγάβ, 246. 
ΜιίαγΥ β'πι}ςεβ, 103, 129, 146, 166, 

256. 
ΜιειΙβίοηςβ, 468. 
Μίπεδδηβ, Ἰπτς ι6(. 
Μίπεβ, πιίπεγβ, 226 Ὲ., 195. 
Μίττοσ, 321. 
Μοπορϑπιν, ᾿ἰχνὶ, 7. 
Μοποιβείδβηι, ἰχίχ, 9, 269, 428. 
Μοοη, 2:6, 221, ἔ., 179. 
Μοβεβ, χχχν (ςρ. χχν), ἰχν. 
““Μοίδεν Εδγίῃ," ι9 ἔ,, ορ. 209. 
Μουγηίηρ, πλουγηεῖβ, 18, 24, 53, 146. 
Μυκτάετ, 209. : 
Μυϑίοξ! ἱπβίγυπιεηίβ, 184, 261, 246. 
Μγιποϊορίοδὶ δ᾽] υβίοηβ, 34, 71, 80, 

134, 210, 222, 317, 328, 334, 
452. 

Νδίδηι Να'διδο, Νδ' βαθιδίῃιε, χχν ϊὶ, 
Νείεβ, 252. 
Νίρδι, Βρ΄. υδβε οὗ, 2ο6, 313. 

τηϊβί, 435 
Νοτίῃ, ἔπε, 202, 220 ., 423, 396. 
Νυΐκτβ, ἴῃς, χχὶχ ἢ. 
Ναπίθεῖβ, δἰ μη βοβοῖ, 5. 

πῃ ““ δϑοεπάϊηρ επυπιεγαίίοη,᾽ κό, 

Οαιδ, 22ς ἢ, 
ΟΙίνεβ, 140. 

{Ὧν δηά ἰεχαὶ ργοοεάυτγε, τεΐδγεποςβ [ Οπιηϊβοίεηςα, 107 ἔν» 
ἴο, 90, 124 ἔ., 193, 206 ἔ,, 209, 265, 
276, 299, 339. 

Οηγχ, 
Ορξίν, 566 Θοιά, 
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Οήεη, ἰχχὶ ἢ. 
Οὐοη, 86, Εν 807. 

Ῥαργτυβ, 80, 357, 69 Λα 
Ῥᾶγα οὶ ραϑβαρεβ, ἰχνϊΐ, 117, 
ῬΆΓΑΙεἸ8πὶ, 41, 54, 80, ΩΝ 21δ, {84, 

349), 967, 398. 
Ῥασίίο!εβ, 

69, 104, 160, 187, 806. 
Ρεασὶβ, 241. 
Ῥεγβίδη ἰπβυεπος, αἰερεά, 268. 

Ριι, πε, 156. 
Ριδηὶ Νέςο, δἰ ϑίοηϑ ἴο, 79,81, 140, τότ. 
᾿ἀκρε μαι 151, 192. 
Ριοίαάςεϑ, ἰἢς, 86, 424 ζ., 806 ΧΑ 
Ῥορίατβ, 357. 
Ῥτᾶάγετ, 147, 198, 291 ἔ., 374. 
Ῥείεϑβιβ, ἰχνὶ, ᾿1ο. 
Ῥαγβίδίῃ, 6ο. 
Ῥγεδιηάβ, 37. 

ἱγδῖηδβ, ἰχχνὶϊ, 420. 
υδϑιίοη, δἵ Βεκιϑπίος οὗ δρεθοδεδ, 

41, 176. 

ἘΔ, 80, 222 ἔ. 
Ἑδίῃ, 315 ἴ., 2224. 

Ἐείταίηα, 232. 
Ἐεΐηβ, 175. 
Ἀερεθεέοη οὗ 5δης ἴεγπι ἴῃ ρδγα]εὶ 

1ίωςβ, οϑ, 533, 49, 80, 88, ἧς 361, 

νυ ἀἰϊεγεηοςε οὗ πιεδηίηρ,, 69. 
Ἐεϑυτγτεοιίοη, 174, 304. 
Ἐενεϊδίίου, 44 ἢἢ., 135» 197, 28ς ΝΕ, 
Ἑγπιε, 68, 
ἘΒγίμαι, 198, 146, 164, 172, 191, 907, 

318, 317, ̓ 4249, 266, 860, 488, 397. 
Ἀμγίδαιδ, ᾿ἰχχνὶ!-- 

2:2---148, 198, 314, 81δ, 8388. 
χ:2:2- 47, 110, 198, 171, 185, 214, 

316, 588, 890, 887. 
4:2--114, 6, 167, 177, 848, 9δδ, 

376, 878, 390, 816. 
2:4.---1} ἴ., 582, 847. 

2 : γι--Ἰχχνί. ΟΡ. ἘἈμγίδπι. 
2:.3--115, 114, 116, 128.,.148,.148, 

316, 868, 816. 

ΙΝΌΕΧΕΒ. 

ἈΒγίῃπιο, ᾿ἰΙχχνὶ;--- 
414ᾳ--147, 867, 598, 581. 
4:4-,6..,99, 147, 160, 186, 187, 
378, , 30. 

Εἰκδὶ Ββαηά, 319. 
Ἀἰηξα, 475. 
Ἐυριεβ, 241. 

ΒΑΡρ'α, ϑαβεβδ, χχχ 8ὅεε ϑμεῦα. 

ϑαρρδίγε. 1,λρὶβ ἰασζυ!. 
ρεεπος 1. Ὁ, Ιχχ, 4, 9, 2ος, 28. 
ϑαῖγιβ, 57. 
Ξρῦ 210,328,310. 566 8130 Τί ᾶπιλί. 
ὃς τ " ἴω, 21, 388, , 466, 348, 8359. 

τρεωι δος, 22 
5ηδάα, 28. ἘΠ2 59 
ϑμδάςϑβ, ἂς, 2ι86. 
ϑΒθθα, χχίχ ἔ,, ̓ἰχνῖϊ, τό, ὅς. 

ϑιαο ὦ 28, ἜΑ ΤΩΣ 69, 04, 131, τος, 
62, 217 ἔξ, 242, 259, 331, 351. 

ϑδυδῇν ΚΕ 27. 
δίϊνες, 236, 273. 
ϑίη-οὔει εἰμ "1: 
βισίαο; 87. 8, 
ἴγοοοο, 1 442, 421. 
ϑίδνει, 68, 208, ΚΝ 
ϑοονν, 2418, 
ϑορδδγ, χχνἱὶ ἔ., ἵνἱ ἢ, 
ϑ αὶ, βελῖ οἵ Ὥοῖτοι 6ι 

δρδεΐυγε 
ϑριάετ, 8ι, ῥεδι 4356, 810. 

ἰσίι, 
Θίδισ, ΩΝ ἕ ἀ16, 138. 

,» ἰη ]οῦ, ᾿ἰΙχχὶν. ϑιίοδοὶ, πυσῖδον 

ϑιοίσδοῦθο οὗ νυἱπάϑ, εἰσ, 210, 322, 
ϑιοςῖκβ, 126. 

ϑέγεβϑ. ὅὲς Ραγίοϊεβς. 
ϑυβθυ, χχνίϊϊ. 
50η δηά Μοοη, τνουββὶρ οἵ, 268 Ε΄, 
ϑυείδο νεγβίοω, ἀρ ̓Ιχχνὶ. 

δααϊιίοι, 7.,, 14. 
ἀουδίει5, 166, 303. 

εἴο. εἶμεν 

ὙΤαϑκπιδβίες, η28. 
Τείπια, ὅς. 
Ταπιᾶ, τό, 
Τείιδη, χχνιϊϊ, 27. 
Τετιρὶε-ρτοβείαϊεα, 411. 
Τεπιρῖς τνογϑδ!ρ, 29ὲ ἔ, 
Τεηΐβ, 22ο ἢ, 
τΤμοῆ, τδίονεα, 20. 
Τρβεοάοιίοη᾽ 5 νεταίου, εἰγῖε οὗ, ἰχχίϊϊ, 
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ΤὨγεϑῃϊηρ -ἀγαρ, 269. 
ΤὨγεβῃίηρ - ἤοοτν, 58. 
ΤΒτγοῦς, ὙδνεὮ 5, 22:1, 384. 
ΤΒυπάετγ, 222, 315 ἴ., 317. 
Τιβπιαῖ, 34, 71, 80, 223. 
Τίξξἢ» 6.5. ἐνι, 48, 35. 

ΜΝ βίου, 175. 372. 
Μυϊίαγε, 94, 247. 

δάν, 63, 190, 253, 357. 
Μναῖες, ἔς. υδε οὗ, 29, 11ο, 188. 
υ ΊάοννΒ, 207, 213, 180, δδςἴ,, 267. 

Τοπῖρ, 261. τε 85 ργορετίυ, 2ός, 
Τορᾶξ, 24ι. Δ πα (8), 223 ξ,, 243,332, 182, 890, 804. 
Ὑγδηβροβιιίου οὗ ̓ ΐηθβ, 229, 345, 260,  Νῦῖ]8ε, ἰῃε, 54, 295. 

167, 170. Ῥν βάσις ᾿ἰἰογαίυγε, χχίϊ. 
οἵ νεγβεβ, 261, 369. 
οἵ νογάϑ, 305. Υδηνες, υϑε οὗ ἴδε πδηια ἴω ]οῦ, 

Τυδιῖςἢ, ᾿ἰχχνιὶ, χχχνΐ. 

"Ὅς, χχνὶϊ ἔ,, χχχ, 2. Ζευρτηδ, 44, 220, 68. 

1. ΠΕΒΕΕΡΥ͂ν. 

Τῆς ἐδαϊέρί σε ἤρατε τεΐεν ἴο (δε ραρεβ οὔ (δε ῬμιΠοϊορίοβι Νοίεβ. 
Ἐογπιβ δηά πιοδηΐηρδ πιδεϊκε Ἡἱ ἢ δὴ δϑίεγίϑἷς δε ἴω (δε Ηεῦγον οὔ ἐπ ΟΤ. 

Ῥεουϊίας ἰο {86 Ὀοοῖς οὗ ]οῦ ; βενεγαὶ οὗ ἔπ6βε, 65 ροϊηϊε ουὲ ἴῃ ἰῆς 
ποῖε8, τεβὲ τηεγεῖν οὐ ρυποϊυδίίοη οἵ γε ἄυε ἰο ἰεχίυδὶ οογγυριίοι. 

Ῥνογάβ εηοϊοθεά πῃ Ὀγδοϊκεὶϑ ὁ ποῖ ὁσουγ ἰη ΒΗ οὗ ]οῦ, Ὀυξ τεϑὲ ου ἃ ἀἰδεγεηῖς 
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χε," 806. Ἵκ, 145. Ἱκ, 49. 
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χοδδη, 66. 
θη, 188. 
οὐη, ἐο δε ἀφαϊλν, 816. 
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[η(ογηδίίοηδί Ογ(ς 4] (ΟΠΙΠΙΘΠΙΔΓΥ 

ΑΚΕΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΓΌΜΕΘ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚ5 

ΤΗΕΒ ΟΙΖ(Ὁ ΤΕΞΤΑΜΈΝΤ 

. ἼΒε Βεν. ϑκιννχα, Ὁ 
πὰ Πρ οτν ἀπ  Ἐ ἘΤΕΣ Ἰμιεγαῖυτε, ΓΑ Κδὴ οἱ τὸ οἱ μινάγεκησα σαν ΞῸΣ 

Εχοουδ. ΤὨε Εεν. Α. ΒΕ. 5. Κενντου, Ὁ.Ὁ.., Ῥτιοΐοαδος οἱ Ηεῦδσεν, 
Ὁηϊνογείεν οἵ Εὐϊηθυγρὶ. 

κενιτιουδ. 1. Ε. ϑτκννινο, Μ.Α., Εεϊϊον οἵ Ῥδύμδμ Οοίϊεξε, Οχίοτά. 

νυμΜδΒεβδ. Τῆς εν. α. Βυσβαάναν βαυ, Ὁ.Ὁ., Ῥχοίοεσδον οὗ Ηεῦσεν, 
ὍῬΜαπεβεϊὰ Οοἰϊεκε, Οχίογά. [δ οιῖν Κεαάγ. 

ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. ΤὩε εν Ἑ. κβινεα, Ὁ.Ὁ., Ὠ.1ἰἰ., φοπιεῖίσηα 
Ἀεξῖυ5 Ρτοίεεβοσ οἱ Ἠεῦτεν, δμμοιί, [ἦν οἷν Κοαύγ. 

οβηυάα. Τῇε ἀρφα ΘΈΘΚΒΕ Αραμ ὅτ Ή, Ὁ.Ὁ., 111,.Ὁ., Ῥεϊποίραὶ οὗ ἰῃς 
ὕπίνεγαίιγ οἱ Αδετγὰ 

υθαξαα. Τῆς Βεν. σσοόβοκ Ε. Μοοῖς, Ὁ.Ὁ., 1.1,.}., Ῥιοίεβϑθοσ οἵ Ὑῆὸ- 
οἷοαν. Μ' ί , Ηδγναγὰ Ὀπίνεγειιγ, Οδειργίάσε, Μ895. Νοῖν Κεαάνγ. 

φαμυει. Τῆς εν. Η. Ρ. ὅνστη, Ὁ.Ὁ., [ἰδτατίδ, Ὀπίου Ὑποοϊοκίοδὶ 
ϑειιίπαγυ, Νεῖν Υοτκ. Νοιν Κεαάγ. 

ΚΙΝΩΒ. [4τλον [9 δὲ απποωποοά ἢ 

ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΘ. Τῆε Ἐεν. ΕἙΡΜΑΒΟ [Γ.. Οὐπτις, Ὁ.Ὦ., Ῥτιοίεβϑθο οἵ 
Ἡεῦτεν, Ὑα]ς Τἱηϊνετείίγ, Νὲνν Ηδνε, (οηη. [Νο Κεαάγ. 

ΕΖΒΑ ΑΝΌ ΝΕΜΕΜΙΑΗ. Τῆς εν. Ι,. . Βαττεν, ΡΗ.Ὦ., Ὠ.Ὁ., Ῥιτο- 
ἔεβοος οἱ Οἰὰ Τεβίδιμεως 1ἰξεγαέισε, Θεπεσαὶ ὙΤὨεοϊορίοδὶ ΘοιαΐηδτΥ, Νεν 
Υοῖκ Οἰιγ. [Νοὼ Κεσάγ. 

βίον. α Τὰς ον. δτνταν Α. ἐὰρλρυμε ῬΉΝ Ώ.μιι., ἡετεράωζον μέλ κρετθνι 
ΘΕΟΣ Οἱ ΤΡΟΚΘΚΑΙ θεοῖο ῥεράΐα δηὰ ϑυτωροὶῖοβ, σίου Τβοοϊορὶ 

[2 νοῖς. Νοιν Κεαάγ. 

ΡΒΟΥΕΒΝΒΘ. Τῆς Βὲεν. (. Η. ἐμ Ώ.Ὁ., 11,,.., Ῥτοίεββος οἵ Ηεῦτεν, 
Ἡδενασὰ σμπίϊνεσείεν, Οδπιδιίάψε, Μδβε. [Νοιῖν Κεαάνγ. 

ν908. Τῆς ον. 6. Βυσβαάναν ὕβαυ, Ὁ.Ὦ., ΡῬγοίεβοον οἱ Ἠεῦτενν, Μδῃϑ- 
Βεϊά Οοἰϊεφε, Οχίοσά, δικὶ ἔ;ε κεν. 5. Ἐ. Ῥκῖνεκ, Ὁ.Ὁ., 9.ἀιι., ϑογηείίτης 
Ἀεείυϑ Ρτγοίεβοος οὗ Ἠεῦσεν, Οχίογά. {1π Ῥγε::. 



ΤῊΕ [ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἸΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΕΒΥ 

ἸΒΑΙΑΝ. Οδιερε. [-ΧΧΥΤΙ. Τδε εν. Ο. ΒΌΟΠΑΝΑΝ Οδβαυ, ἢ.Ὁ., Ριο- 
ἔοεεος οἱ Ηεῦτεν, Μαπεδεϊὰ (οίϊοκε, Οχίοσχά. [νου Ἀοαάν. 

ΙΒΑΙΑΗ. ΧΧΥΊΠ-ΧΧΧΥΧ. Τῆς Βεν. Ο. Βυσπαναν Οβαυ, Ὁ.Ὁ. 
Ομδρε. χ-ΧΥῚ. Τῆς εν. Α. 5. ΡΕΑΚΕ, ΜΑ., ἢ.Ὁ., Πεδη οἵ ἰῆςε Τβεο- 
Ἰοφίςδὶ δου]ν οἵ ἔπε Ν]ειοτίδ ὕπίνετϑιε ν κοὰ Ῥτοίεβεοσ οἵ ΒΙ ἐς αὶ Ἐχεκεςὶα 
ἰδ τς πίνεται οἱ Μαποδαβίεσ, 

Γ 

ΦΕΒΕΜΙΑΗ. Τῆε ον. Α. Ε. Κιπκρατεῖσκ, Ὁ.ὮὉ., Πδδη οἱ Βν, δοεβείἑπια 
ἈἘαοκίυΣ Ῥτοίεβδοσ οἵἱ Ἡεῦτεν, Οδιρτίάκε, Ἑπεϊαπὰ. 

᾿ 

ἘΕΕΒΙΕΡΙ ἘΠΕ εν. σ. Α. σοοκε, ΜΑ., Οτἱεὶ Ῥτοίεἑεδο οἵ ἔδε 1ηΐξεγρσο- 
Βοὶν Νὰ ΤΣ Ὁ σριναιιν οἱ Οχίοτά, διὰ ἴθς εν. Οδαάδιῖας Ε-. 

Ἐσανεν, μι δικὶ [οΐυγεσ ἱπ Ηεῦτεν, 8ι. ]οδηΐς Οοἰϊεξε, 

θαν ει. τῆς Κα ]οαν Ρ. Ρκτικβ, ΡΒ. Ὁ., ὌΝ νραμεν τα ϑλὸτ το 
ΣΕ, νιν 5. οοὶ, ῬηΠαάεϊρδία, πον εεἴος οἵ 51. Μίοδδοῖ᾿ 5 

Ομυσοῖ, Νὲν Ὑοικ (εν. 

ΑΜΟΒ ΑΝΌ ΜΟΒΕΑ. ἜΝ. Ε. Ηλβρκβ, Ρἢ.Ὦ., 1.1,.Ὁ., δοσβείζσις Ῥσαδδδασξ 
οἱ ἰδς ὕἱηϊνοτείιν οἱ Οδίοδκο, ΠΙϊηοΐα. [ψοὺ Κοοὰνγ. 

ΜΙΘΟΑΗ, ΖΕΡΗΜΑΝΙΑΗ, ἙΝ ΆΒΑΚΚυΚ, ΨΡΆΡΙΑΝ ΑΝΌ ὁὑθει. 
Ῥτοί. ]οεν Μ. Ρ. ὅϑυσση, Ὁ ϊνασϑὶ ὑπ τς ὩΣ Υα Αδρ, Ὁ.ἢ., 
11,0., “Ἑάιιος οἱ ΤᾺΣ ] μδερο᾿ ρας Νοτ Ύ Ριοί. Ἰστῖσε Α. Βενπα, 
ὕπίου ΤῊ οοἰοκίοα! ϑοαιίηδεν, Νεν Ὑουκ [Νοιυ Κοοάγ. 

ΜΑΘΟΘΑΙ, ΖΕΟΜΑΒΙΑΗ, ΜΑΙΑΟΘΗΙ ΑΝΌ ΨΟΝΑΗ. Ριοί. Η. 6. Μτοαεαι, 
Ώ.Ὁ.; Ρτοί. ]οεν Μ. Ρ. ϑιστη, ΡἈ.Ὁ., διὰ Ρχοί. 1. Α. Β 

Ν ρον. 

ΕΌΤΗΕΝ. Τδε ον. Ἷ,.. Β. ῬΑΤΟΝ, ῬΒ.Ὦ., Ῥτοίοαεδος οὗ ῦσον, Ηδιῖ- 
ἰοτὰ ΤὨφοϊορίολὶ ϑειιίμδεγ. [Νοιν Κοοαάγ. 

ΕΟΟΙΕΘΙΑΒΤΕΘ. Ριοί. ΟΌΚΟΣ Α. ΒΑΕΤΟΝ, ΡΒ. Ὁ., Ῥιοίοδαδος οἱ Β͵δὲ'- 
οδὶ 1ἐτογαίυτε, Βτγ Μᾶντ (οἰϊεκε, Ρα. [νου Κεοάνγ. 

ΒυτΗ, ΒΟΝα ΟΕ ΒΟΝΟΒ ΑΝΌ (ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ. ον. Ο(ΗΑΒιΞ Α. 
Βκπιοοῦ, ὮὉ.Ὁ., ἢ.1μτ|., βοπιοϊίίπιε Οτδάυδεε Ῥτοίεειος οἵ ἐδώ τας ρα Κηςγ- 
οἱἰοριοϊα διά ϑυταροὶιοβ, Σπίου Τβοοϊορίοδὶ , Νεν 

ΤΗΕ ΝΕᾺ ΤΕΈΒΥΑΜΕΝΤ 

8Τ. ΜΑΤΥΜΕΝΝ. Τῆς εν. πίουσπεν ΓΟ. Αἰσαν, Μ.Λ., Ῥαϊον δοὰ 
Ιμεῖυχες ἰ ὙΒΘΟΙΟΩΥ δὰ Ἠοῦσεν, Εχοῖοσς (οΐϊεφε, Οχίοεά. ᾿ΙΥσιν Ἀραὸγ. 

8τ. ΜΑΒΙΚ. ΚΒον. Ε. Ρ. Οουτ;, Ὁ.Ὦ., βορλεϊίελε Ῥτοίοκδος οἱ Νοῖν Τωία- 
ταοηὶ [ἐιλαταίυτε, Ρ. Ε΄. Ὀινίηϊεν ϑ.δοοὶ, ΡεΠδοϊρδία. ΙΝου Κοοάνγ. 

8τ τυὐκε. Τῆς ον. Αὐσεδὺ Ριυνβδ, ἢ.Ὁ.., ἰαὶε Μαρῖος οἱ Ταϊνοιοί 
Οοἱϊοξε, Ὀυτλδσι. [δου Κεοῦνγ. 



ΤῊΕ [ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ 

8Τ. ΦΟΗΝ. Τῆς Εἰσὰι πεν. ἸΟῊΗΝ ΗΈΝΕΥ ΒΕΒΝΑΒΟ, Ὠ.Ὁ., Βίδπορ οὗ 
᾿ 

ΜΑΒΜΟΝΥ ΟΓ ΤΗΕ ΘΟΘΡΕΡΘ. Τδς Βεν. παμ ϑάνθαυ, Ὁ.Ὁ., 
11,.Ὁ., δᾶν Μαγραγεὶ Ῥτοίεξϑοι οἱ ΤῊνιαῖαν, κίον, «οά τὸς εν. ὑὔτι" 
ΙΟΌΟΒΒΥ Ὁ ΑΣΙΕΝ, ΜΑ., Ἐδίον διὰ Ἰοΐυγες ἰῃ Ὀἰνίηϊν διὰ Ηεῦτεν, 
Ἐχεῖες Οοϊϊερε, Οχίοτά Ὁ 

ΑΟΤΘ. Τῆς Βεν. (. ἜΗΙ σαν, ΤΠ, Ἑεϊϊον οἱ Μι ΤκῸ, 
Οἰίοτά, κπὰ με αν, ἘΞ Ν ̓ ς ΒΑΤΕ, ΜΑ,., Ἐχαυοίηίησ ἸΥαΚᾺ 
Βίβπορ οἵ 1οπάοῃ. 

ΒΟΜΑΝΘΒ. Τῆς ον. παιαμ ϑάνραυ, Ὁ. Ὦ., 1.,.Ὁ., [δὰν 
Ῥτοίεβϑοσ οἵ ΤΑΊΡΕΥ της (Αποα οἱ ΓΤΗΣ ἐθῦπα Ὁμοιά, ὍΣ ἢ ἐδὸ 
Α. σ. Ηκανιαμ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ., Ῥηηςραὶ οἱ Κη κ᾽ 5 Οοΐκφε, 

[Νσιν Ἐδαδν. 
!. ΘΟΒΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΤΏς Εἰρδὶ εν. ΑΒΟΗ ἘΟΒΕΒΊΒΟΝ, Ὁ. ὮὉ., 11, Ὁ. 
ΙἸοτὰ Βίαδορ οἱ Ἐχεῖεσ, δὰ εν. Αὐσδὲρ ΡΙΌΜΕκ, Ὁ.Ὁ., Ἰδίς Μδείεσ οἱ 

Οοϊεκε, Πυσδδσ. ἰΝσιν Κεαάνγ. 

". ΟΟΒΙΝΤΜΙΑΝΘΒ. Τῆς δον. ΑἸ ΡΙΜΜΕΒ, ΜΑ., Ὁ.Ὁ., ἰαΐς 
Μαβίες οἱ Ὁ ίνεσει εν (οϊϊεχε, Ὀυτἤδι. [νον ᾿Ἀνραόν. 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ. Τῆς μον. ἘΒΝΕΒῚ Ὦ. ΒΌΒΤΟΝ, Ὠ.ὮὉ., Ῥτοΐδιδοος οἵ Νεν 
Ταερίδσιοπὶ 1εοτδίατγε, ὕπίνεταίεν οὗ ΟΒίεδφο. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΕΡΗΕΒΙΑΝ ΑΝΌ σοιοβϑιανθ. Τῆς εν. Τ. Κ. Αββοσι, Β.., 
Ῥ.1μτι., ϑοπισείσας Ῥχοίεβδος οἵ ΒΙ ]οαὶ Οσοοκ, Ὑτίηϊν , Ὠυδ]ϊη, 
ῬΟῪ Τἰῤδτατίδο οὗ ἴδε δαιγε. [Νόοι Κεαάγ. 

ΡΗΝΙΡΡΙΑΝΒ ΑΝΌ ΡΗΙΕΜΟΝ. Τῆς εν. ΜΑΌΝΙΝ Ἑ. ῥϑκα Βὰ εις τὸς 
Ὁ.Ὁ., Ῥτοίεδδος οἱ Βί .αἱὶ 1 ἰεσαΐυτε, τίου ΤὨοοϊορίςαὶ 
γοιὶ Οἷν. δεῖχον κά 
ΤῊΣ ΦΦΛΕΟΝΙΑΝ ΕΝ ὙΤε Ἐλν. ΠαμῈξβ Ε. ΕΣΑΜΕ, ΜΑ., Ῥχοίεβδοσ οἵ 

.8] ΤΒοοϊοαν, σίου Ὑπεοοίορίολὶ ϑεσοίμδεγ, Νεν Υοικ ἄμε 
σιν Κεασᾶγ. 

ὙΜΕ ΡΑΒΤΟΒΑΙ. ΕΡΙΒΤΙ ΕΘ. Τῆς Ἐδν. ΨΓΑΣΤΣᾺ 1οοςκ, ἢ.Ὁ., νΝασάεη 
οἵ Κοῦϊο (ο]]εκε διὰ Ῥγοίεδδος οἱ Εχοβεβῖβ, Οχί 

ΜΕΒΒΕΝΒ. Τῆς δον. ΤαμῈ8 ΜΟΥΡΑΤΙ, Ὁ.Ὦ., Μίηπίδιες σηϊίοά Ετες 
σΒυστῖ, Βεουρδῖν Εεετν, ξ 

8Τ. ΑΜΕΘ. Τῆς Ἐεν. ἴΑΜ8Ὲ5 Η. Ἀορεέβ, Ὁ.Ὁ., Βύββευ Ῥγοΐεἑϑοσ οἵ ΝῈν 
Τεκίδσιεωι (τ οίδεα ἰπ Ἡδσνασά Ὁηίϊνετειίν. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΡΕΤΕΝΆΑΝΌ φυθέξ. Τῆς δεν. ΟΗΑΒΙΕΞ Βιοο, Ὦ.ὮὉ., ϑοπιείϊης Εορίυ5 
Ῥτοίεββοσς οἱ Ἐσοϊεβϑἰδδιίςαὶ Ηἰβίοσυ διὰ Οδποο οἱ Ομγίβὲ ὉΒυστὰ, Οχίοσά. 

[Νσω Κοαάν. 

ΤΗΕ ΨΟΜΑΝΝΙΝΕ ΕΡΙΘτιεθ. Τῆς εν. Ἑ. Α. Βκοοκε, Β.Ὁ., Βεϊον 
πο τς ΙΝ οῖυ Κεσάνγ. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Τῆς ἔεν. Ε' βοωεξτης 
Ῥτιοΐεξββοσ οἱ ΒΙΒ[1οδὶ ἐπΑικε ὰ δύων κοθιμνιε, πΣττν ΜΝ ΝᾺ ΨΥ 



Ὀα Ζρα ὈὉγ (οοσίς 



Τίιο [ηἰογηδίοηδί 

ΤΠοοϊορίοδί [ΑΌΓΑΓΥ 

ἈΚΕΑΝΟΕΜΕΝῚΤ ΟΕ ΝΟΓΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟῈᾺΒ 

ΤΗΚΟτΘΟΙΘΑΣ ἘΝΟΥΘΡΟΡΈΘΊΑΙ ἢ ΟΠ 5. Α. Ῥεῖοο; Ὦ.Ὁ., 

Ἐἰ., φοπμεοέΐσηα ΩΒΟΣ οδὶ Ἐποεογοεϊορααία, Ὑταθοϊϊοα, ᾿ 
Ὁπίου Τβεοϊορίοαὶ ϑακιίματν, Νεν ΥἹ 

ΑΝ ΙΝΤΒΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΣ ἐΙΤΈΒΑΤΟΒῈ Οὗ ΤΗῈΕ Οἱ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βν 5. Ε. Ὥκινερ, Ὁ.Ὁ., ἢ.1Δπ|., δοπιείης ἘσρίυΣ Ῥτοίεβθοσς οὗ 
Ἡεδτεν Οδσοῦ ο (πτῖδὲ Ομικτα, Οχίοι τά. 

[Κενίςοά ακὰ Ἑκανκοὰ Ἑάδίον. 

δκινακ, ὨὉ.Ὦ., δηὰ Ῥτγοΐοαδοσ οἵ Οὰ Τοβίδεηεης 
εἴδΐυτο, οἴτδε νἱογίδη Ὁυτοῖ οὗ μρὴτ ὁ πεσνα 
διὰ [86 εν. ὙΉΙΣΕΒΟΌΕΣ, Β.Α., Ῥτοίεϑβϑοσ Ἔα τόα 
ΟΒεβῖυξ Οοϊορο, Οδυιδτίάκο, Ἐλείδυά, 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΡ ΤΗΕ Οἱιἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ ἴδε Ἐεν. ΠΕ 

Οιἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΜΙΒΤΟΝΥ. Βγ ΗΈΝΕΥ ΡΈΧΒΕΥΕΡ ὉΜΊΤΗ, Ὁ.ὮὉ., 
Τλθτασίδο, Ὁμπίου ΤὨοοϊοχίςδὶ ϑοαιίηδασυ, Νεν Ὑοσκ. ιν Κοαάγ. 

ΤΉΚΟΙΘΟΣ ΟΥ ΤΗΕ Οἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βυ Α. Β. Ὥλνιρεον, Ὦ.ὮὉ., 
., ϑβοπησίίτηα Ῥτοίεβδον οἱ Ἠεῦγον, Νεν Οοϊϊεκε, ΕΖ ΩΡυτσα. 

ΙΝσιν Ἑοαδγ. 

ΑΝ ΙΝΤΒΟΌυΟΤΙΦΝ Τό ΤΗΕ υἱτεέϑβάατυδξ ΟΕ τη ΝΕ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βγ ον. ̓ αμκβ ΜΟϑΖΑΤΥ, Β.Ὦ., Μίηϊκίες σίτεὰ Ετος Οδυσοὶ, 
Βιουφδὲν σετν, ϑοσιϊδηὰ, ἱκουίτοᾶ Εὐδέοη. 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΓΡ' ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βν Ὅάβρὰκ Ἐξκνέ 
Οβεοοῦυ, ἢ.Ὁ., 11,.Ὁ.., ϑοσιοιίπιε Ῥτοίθεϑοε οἱ Νον Τοδίβειεηϊ Εχεροεῖβ ἰῃ 
[δε ηίϊνεεεῖ οἵ 1εἰρείς. [δον Κεαάν. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΞΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΉΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΠΙΒΒΑΕΥ 

Α ΠΜΙΦΤΟΝῪ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡοδτοι!ο Αὐξ. Βν 

Ακπταῦκ Ὁ. Μοσισζεκτι, Ὁ.Ὁ., Ῥχεβίάεης ὕπίοη ΤΉθοϊοχίοδὶ ϑεταίπαγυ, 
Νεν Υοτκ. [Νσω Κεαὰγ. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΝῪ ΜΙΒΤΟΝῪ ΟΥ ΤΗΕ ΝΕᾺ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Ἐν 
Ἑπανκ Ὁ. Ῥοκτεκβ, ἢ.}., Ῥγοίδιεοσ οἱ Βίδ] οὶ ΤὨθοϊοαν, αὶς Πηϊνοτειγ, 
Νεν Ηδλνει, (οπη. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βν Οἔόσοε Β. 5ΤΈΝΕΝΒ, 
Ώ.Ὁ., ϑοπιεϊίπις Ῥχγοίεβδος οὗ ϑγβίεγηδιίς Ὑβοοίοσυ, δὶς ὕπίνετϑι ιν, Νενν 
Πλνεη, (ομη. [Νοιυ Κεαάν. 

ΒΙΒιΙΟΑΙ. ΑΗΟΜμαΑσοιΘΟΥ. Βν Ο. Βυσεαναν Οβαυ, Ὁ.Ὁ., Ῥγοέεξββθοσ 
οἱ Ηεῦτγεν, Μαμῃββεϊὰ (οϊϊεσε, Οχίοσα. 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΗΟΙΙΟ ΟΗυΗΟΗ. Βν ΕΟΒΕΣῚ Βλινευ, Ὁ.Ὁ., 
11,.2., ϑοπιεϊίπιε Ῥγίῃηςραὶ οἱ Νενν (ο]]εχε, ΕΠ ΠθυγΒ. ἰΝσυ Κεοάγ. 

ΤΗΕΊΑΤΙΝ ΟΗυΒΟΗ ΙΝ ΤΗΕ ΜΙΌΘΙΕΜΟΕΘ. Βγν ΑΝΌΒΕ ΓΑΟΘΑΒΌΕ. 
[Νσιο Κεοὰνγ. 

ΤΗῈΕ ΟΒΕΕΚ ΑΝΌ ΚΑΒΤΕΗ͂Ν ΟΗυβομεξδ. ΒΥ. Ε. ΑὔσΣνευ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥηπεῖραὶ οὗ ἱπἀερεπάεπι (ο]]εζε, Μαμοδοβίεσ. [Νοὺ Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΒΕΡΟΗΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΘΟΕΒΜΑΝΥ. ΒΥΤ. Μ. ΓΥΝΌΒΑΥ, Ὠ.Ὁ., Ρηπ- 
εἶρα!ὶ οἵ (δε Ὁπϊιοὰ Ετοα Οο]]εκε, ΟἸαβρονν. [Νοιῖυ Ἐραὰγ. 

ΤΗΕ ΒΕΡΟΗΉΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΙΑΝΌδ ΒΕΥΟΝΌ ΟΕΒΜΑΝΥ. Βν Τ. Μ. 
Ιχῆϑθαυ, Ὁ.Ὁ. [Νοιυ Κεαὰγ. 

τηεοιοθαιοαᾶαι δυμβοιιοβ. Βν ΟΗΑΒ:Ὶ5 Α. Ββιοοβ, Ὁ.Ὁ., Ὁ.1λιι., 
βοπιεϊίγης Ῥγοίεβθοσ οἵ Του ΟΕΊΚΕΙ Ἐπογεϊορεάϊα δϑὰ τα ] ςς, ὕπίοα 
Ὑποοϊοκίςαὶ ϑευιίπαγν, Νεν Υο, [Νσὺ Κεαάν. 

ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΥ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΘΟΟΥΝΙΝΕ, Β Ῥ. ΕἸΒΒῈΡ, Ὁ.ῦ., 
11,.Ὁ., βοτηειίπις Ῥτοΐεβδβϑοσ οἱ Ἐσοὶϊ ρον γαῖε ὕπηϊνετείιν, 
Νεν Ἡδλνεη, Οομη. ἘΝ) “Ὁ: απὰ ἙἘπίανκεὰ Εὐμίον. 

ΘΗΒΙΒΤΙΑΝ ΙΝΒΤΙΤυΤΙΟΝΒ. ΒΥ Α. Ν. α. Αἰεν, Π.Ὁ.., ᾿βϑοιηεϊίπης 
Ῥτοίεββοσς οἵ Ἐκεϊεβίαβιίςδὶ Η!βίοσν, Ῥτγοϊεβδίδης Ἐρίϑοοραί Ῥϊνίηπν ϑ.δοοὶ, 
(απιδτιίάρε, Μαβ8. [δου Κεαὰν. 

ΡΗΙΟΘΟΡΗΥ ΟΕ ΒΕΙΛΙΟΙΟΝ. ἘΒν σξοβος σαϊζοόνψαυν, Ὠ.Ὁ., Μιηϊξιες 
οἵ ὕπίϊοὰ Ετες Ὁδυτγοῖ, Οσαβεῖς Πουςίαϑβ, ϑοοιδηά. [Νοιο Κεαάγ. 

ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΓ ΒΕΙΙΟΙΟΝΒ. Ι- (ίπα, ]αρδη, Εαυρὲ, κογϊουάε, ̓ δογτῖα, 
Ιμάϊα, Ῥετβία, Οτοεςς, Εοτις. ὃν ὍκΟΒΟΕ Ε. Μοοβε, Ὠ.Ὁ., 1..,.Ὁ., 
ἔεβϑοσ ἱῃ Ηδγναγὰ {Πηἱνεγϑὶιγ. [Νσω λα 

ΠΙΒΤΟΝΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝΒ. ΠΙ. Τυἀαίξηι, ΟΠ τί βιϊδηΐεν, Μοβιαζουηθάδηϊςπι. 
ΒΥ ΟΕΟΚΟΣΚ Ε. Μοοδε, Ὠ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., Ῥτοέεβϑοσς ἴῃ Ηδγναγὰ ὕ]ηϊνεσει ιν. 

τς [Νοιῖο Κοράγ. 

ΑΡΟΙΟΟΘΕΤΙΟΘ. ΒΥ Α. Β. ΒαῦοΣ, Ὁ. Ὠ. , Βοπηδεΐτης Ῥτοίεξβον οἵ Νδνν Τεθί- 
ταρηῖ Εχορεβίβ, Ετθα ΟΠ ας ΟοΙΙεϑε, Οἴαεβον. [Κευϊξεά σπὰ Ἐρανεοὰ δέον. 



ΤΗΕῈ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤῊΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΙΒΒΑΒΥ 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ αοῦ. Βνυ ΠεΙΑΜ Ν. Οτάβκε, Ὁ.Ὁ., 
βοπιείμης Ῥτγοίοβϑοσ οἱ ϑυβίειιδιϊς ὙΒοοίοσΥ, ἔτοτηῖ ἴοη ὙΠεοοϊορίοδὶ ϑεσωΐ- 
ΠΑΓΥ. [Νοιυ Κεσάγ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΜΑΝ. Βν ΠΙΑΜ Ρ. ῬΑΤΕΚΒΟΝ, Ὠ.Ὁ.., Ῥγοίεθϑοσ 
οἵ Ὀἰνπἰῖν, ὕπϊνετβὶιν οὐ Βαϊηθυγρῆ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΒΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΗΒΟΝ ΟΥΓ ὑξδυδ ΟΗΜΗΙ8Τ. Βνυν Η. Ε. 
ὍΜαοκιντοβη, Ρμ.Ὁ., Ὁ.Ὁ., Ῥγυοίεβϑθογ οἵ Τβοοίοχψυ, Νενν (οἱ ]εσε, ΕΠ : 

ἰψσιυ Κοοάγ. 

ὙΜΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΘΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βν Οξοβος Β. ὃὅτι- 
ΝΈΝΒ, Ὁ... βοπηείίπις Ῥτοΐεβϑθοσ οἵ ϑυβίειγδιίς ΤΒθοΐοαυ, γε ]ηϊνεγϑιγ. 

[Νοιυ Κεαάγ. 

ΤΗΕ ὈὈΘΟΤΒΙΝΕ Οὗ ΤΗΣ ΟΠΗΙΒΤΙΑΝ ι|ΡῈ. ΒΥ ΠΙΑΜ ΑΡΑΜ5 
ΒυοΟΥ͂Ν, Ὠ.Ὁ., ῬΡιοέεββος οὗ ϑυϑβίοιηδιίς Ὑδβεοίΐοχσυ, Ϊπίοη Ὑβοοϊοκίοδὶ 
ϑεζαίμαγν, Νεν Ὑοιΐκ. 

ΟΜΗΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΘ. Βν ΝΈΜΜΑΝ ϑΜΥΤῊ, Ὁ.Ὁ., Ῥαϑβίοσ οἵ 
«ἰομδὶ σμυτοῦ, Νεν Ηαλνεη. [Κευϊτεά απὰ Ἐπίαγκεὰ Ἐδένον. 

ΤῊΣ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΡΑΒΤΟΗ ΑΝΌ ΤΗΕ ΨΜΟΗΚΙΝα ομυδοη. Βν 
ῬΑΒΗΙΝΟΤΟΝ ΟΥΑΌΌΕΝ, Ὁ.Ὦ., Ξοπιειϊίπιε Ραβίου οἵ Ὁοηρτεραίίοπαὶ σμυτγοῖ, 
Οοϊυπιρυβ, ΟΠϊΐο. ἰΝοω Κεδὼγ. 

ΤΗΣ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΡΒΕΑΟΗΕΗ. Βνυ Α. Ε. ὄλκνιε, Ὁ.Ὁ., Ῥηπεῖραὶ οἵ 
Νεν ΟοἸἸεσε, ᾿ομάοη, Επρδηά. [Νσω Κεαάγ. 

ΠΒΙΒΤΟΗΥ ΟΥ ΟΗΜΗΙΒΤΙΑΝ ΜΙΒΘΒΙΟΝΘ. Βν Οβαβι.κὸ ΒΝ δΥ Βοδιν- 
ΒΟΝ, Ὠ.Ὁ., Ηοῃ. δου οἱ Εἴροη (δι μεάγαὶ δηὰ Εσϊϊογίδὶ ϑεςσείδευ οἵ ἴδ ς 
ϑβοςοίεῖν ίοσ ἰλς Ῥιοραρδιίοω οὗ ἰδς σοβρεὶ ἰῃ Βογείψη Ῥασίβ. 

ουρέδκα [Νου Κεοάγ. 
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